Judovereniging

Chi-Do
Aanmelding
Inschrijving Judovereniging Chi-Do
Achternaam en voorletters:
Voornaam:
Man/ Vrouw*

Geboortedatum:
Nationaliteit:
Adres:
Postcode en Woonplaats:
Telefoonnummer:

Judogroep:

E-mail adres:
* Doorhalen wat niet van toepassing is

Inschrijving Judo Bond Nederland (JBN)
Judovereniging Chi-Do, relatienummer D2SG92O, meldt al haar leden aan bij
Judo Bond Nederland. Het JBN lidmaatschap is strikt persoonlijk en staat los
van uw aansluiting bij Judovereniging Chi-Do.
Sport(en):

Judo

Zelfverdediging

Lidmaatschap:

Nieuw lidmaatschap
Overstap van ______________________________________
(vorige vereniging en relatienummer)

Eerder lid geweest, mijn oude bondsnummer is ____________
Indien u al eerder lid bent geweest, wat is uw hoogst behaalde graad?

Betaling en incassomachtiging
De contributie voor Judovereniging Chi-Do is exclusief het lidmaatschap van de JBN.
Deze wordt apart betaald via een automatisch incasso. Geeft u hieronder aan op welke
wijze u de contributie voor Judovereniging Chi-Do wilt voldoen:
Betaling Judovereniging Chi-Do op basis van een half jaarlijkse automatisch incasso
Betaling Judovereniging Chi-Do op basis van half jaarlijkse nota. Indien u via deze
methode wilt betalen wordt € 1,00 per nota per keer in rekening gebracht.
Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
bepalingen m.b.t. het lidmaatschap van Judovereniging Chi-Do. Ondergetekende
machtigt Judo Bond Nederland tot schriftelijke wederopzegging de contributie (en het
eenmalige inschrijfgeld) van de JBN, jaarlijks van gemelde rekening af te schrijven.
IBAN rekeningnummer: __________________________________________________
Plaats en ingangsdatum lidmaatschap _____________________, _________________
Naam rekeninghouder: ___________________________________________________
Handtekening rekeninghouder: ____________________________________________

Judovereniging

Chi-Do
Geachte nieuw lid, ouders/verzorgers,
Iedere vereniging heeft hulp nodig van vrijwilligers.
Het bestuur van Judovereniging Chi-Do coördineert het reilen en zeilen van de club en
onze activiteitencommissie organiseert leuke activiteiten voor onze leden. Beide groepen
kunnen hulp gebruiken. Hieronder kunt u aangeven wat uw mogelijkheden zijn. Voor
vragen mail naar info@chi-do.nl.
Hierbij een aantal opties om te helpen. Nieuwe ideeën zijn altijd welkom.
0 Ja, ik kan af en toe helpen met technische klusjes (kleine reparaties, schilderen
etc.)
0 Ja, ik kan af en toe helpen met het organiseren van activiteiten
0 Ja, ik kan af en toe helpen in de kantine tijdens wedstrijden
0 Ja, ik kan 1 x per jaar helpen met de grote schoonmaak in de dojo
0 Ja, ik kan helpen met het onderhoud van de c.v. installatie
0 Ja, ik kan helpen tijdens nl-doet
0 Ik word matadeur (voor 10 euro per jaar sponsor je een mat in de dojo en krijg je
een vermelding in de dojo en op de website)
0 Ik kan helpen bij het werven van sponsoren
0 Anders nl:
Heeft u zin om toe te treden tot het bestuur of de activiteitencommissie dan kunt u dit
ook aangeven. Zodra er een vacature is nemen wij contact met u op.
0 Ja, ik wil in het bestuur
0 Ja, ik wil in de activiteitencommissie
Graag uw keuze aanvinken en retourneren aan de trainer.
Eventuele opmerkingen:

Naam ouder/verzorger:
E-mail adres:

Lidmaatschapsvoorwaarden Judovereniging Chi-Do
De meest actuele informatie en voorwaarden vindt u op www.chi-do.nl.
Lidmaatschap
Door inlevering van een volledig ingevuld inschrijfformulier bent u lid van Judovereniging
Chi-Do. Judovereniging Chi-Do staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 40047988 en is aangesloten bij Judo Bond Nederland onder relatienummer
D2SG92O. Het lidmaatschap is altijd voor een volledig seizoen. Een seizoen loopt van 1
augustus t/m 31 juli.
Betaling
In het eerste seizoen van het lidmaatschap bent u alleen de resterende periode van het
seizoen aan contributie verschuldigd. Betaling van de contributie geschiedt bij voorkeur
door middel van het automatische incasso per half jaar. Handmatig overboeken is ook
een optie. Hiervoor krijgt u een nota. Binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van
de nota dient het bedrag te zijn bijgeschreven op rekeningnummer
NL38RABO0355842416, ten name van Judovereniging Chi-Do, gevestigd te Roden.
Indien u via handmatige overboeking wilt betalen wordt € 1,00 per nota per keer in
rekening gebracht.
Bij achterstallige betaling wordt per maand dat de contributie te laat is ontvangen, €
5,00 administratiekosten in rekening gebracht. Indien het automatische incasso
geweigerd wordt, en Judovereniging Chi-Do u hiervoor een herinnering moet versturen,
wordt € 2,50 administratiekosten per keer in rekening gebracht. Na drie geblokkeerde
incassopogingen wordt de incasso-opdracht stopgezet en dient u de resterende
contributie direct contant of per reguliere overboeking te voldoen.
Bij aanvang van het lidmaatschap wordt eenmalig € 10,00 aan inschrijfgeld in rekening
gebracht. U ontvangt na inschrijving en betaling het embleem van Chi-Do.
Judovereniging Chi-Do heeft het recht om jaarlijks de contributie aan te passen. Deze
worden vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering. De nieuwe contributietarieven
worden daarna vermeld op www.chi-do.nl.
Afmelden
Het lidmaatschap van Judovereniging Chi-Do wordt zonder tegenbericht, stilzwijgend
verlengd met een termijn van een jaar. U dient schriftelijk op te zeggen voor 15 juni. Een
te late opzegging wordt geregistreerd als afmelding per de eerstvolgende termijn. U bent
in deze periode contributie verschuldigd. Judovereniging Chi-Do behoudt het recht om
een lidmaatschap te allen tijde en per direct op te zeggen.
Aansprakelijkheid
Deelname aan de judo- en zelfverdediginglessen en aanverwante activiteiten is geheel op
eigen risico en aansprakelijkheid. Judovereniging Chi-Do is niet aansprakelijk voor
verlies, diefstal of schade aan persoonlijke eigendommen.
Lidmaatschap Judo Bond Nederland
Het beleid van Judovereniging Chi-Do verklaart dat alle beoefenaars van judo lid moeten
zijn bij de JBN. Judovereniging Chi-Do verzorgt de aanmelding. De afmelding moet door
uzelf worden gedaan. Dit laatste dient schriftelijk of via de website van de JBN te
gebeuren.

Voorwaarden lidmaatschap JBN
De meest actuele voorwaarden vindt u op www.jbn.nl
• Het lidmaatschap van de JBN is strikt persoonlijk en staat los van het
lidmaatschap van uw sportschool of vereniging.
• Het lidmaatschap wordt niet automatisch door uw sportschool of
vereniging opgezegd. U kunt wel via uw sportschool of vereniging worden
aangemeld.
• Het JBN lidmaatschap gaat administratief in op de eerste van de maand,
volgend op de dag dat de aanmelding op het bondsbureau is ontvangen.
• De duur van het lidmaatschap is 1 jaar en wordt, behoudens opzegging,
telkenmale met 12 maanden stilzwijgend verlengd.
• Het lidmaatschap eindigt door schriftelijke opzegging van het lid indien
de opzegging 6 weken voor het einde, als hierboven beschreven, is
ontvangen.
• Indien geen automatische incasso wordt afgegeven, ontvangt men een
acceptgiro en wordt het contributiebedrag verhoogd met
administratiekosten.
• De nieuwe contributietarieven worden jaarlijks vermeld op www.jbn.nl.

