Inschrijf/wijzigings- en machtigings formulier Budoteam Meerlo-Wanssum
(z.s.m. inleveren bij de trainer)
Naam kind
Geboortedatum

Geboorteplaats

Wil judolessen gaan volgen op:
� Dinsdagmiddag
� Zaterdagochtend
� Dinsdagmiddag én zaterdagochtend
Doet wel/niet* mee aan de wedstrijdtrainingen (die worden alleen gegeven op zaterdag).
(* graag doorstrepen wat niet van toepassing is)

Naam gemachtigde
Adres
Postcode en Woonplaats
Telefoonnummer

Mobiel

E-mailadres
Bankrekeningnummer
Reeds eerder lid geweest van de Judo Bond Nederland? Ja/Nee*
Indien "JA" graag oude lidnummer JBN invullen ..................................................................................................................................
Het inschrijfgeld bedraagt € 5,-. Dit bedrag wordt bij de eerste automatische incasso afgeschreven.
Bovenstaand persoon schrijft zich in bij Budoteam Meerlo-Wanssum en gaat akkoord met de volgende regels:
1. Hij/zij mag maximaal 3x gratis meetrainen (proeflessen).
2. Hij/zij verklaart zich te houden aan de statuten en het huishoudelijk reglement.
3. Hij/zij is verplicht lid te worden van de Judo Bond Nederland (zie www.jbn.nl ), kosten hiervoor bedragen afhankelijk
van leeftijd € 16,70 per jaar (jonger dan 7 jaar) tot € 55,35 per jaar (17 jaar en ouder) en bij inschrijven éénmalig € 12,60.
4. Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren bij het secretariaat/ ledenadministraIe. Einde van
het lidmaatschap gaat in per half jaar (1 januari of 1 juli).
5. Betaling geschiedt per half jaar middels automatische incasso. De contributie bedraagt voor leden die alleen op
dinsdag of zaterdag trainen € 60,- per half jaar, voor leden die op dinsdag én zaterdag trainen € 90,- per half jaar.
Elk 2e en volgende lid uit hetzelfde gezin krijgt € 10,- korting per half jaar.
Voor judoka's die meedoen met de wedstrijdtrainingen geldt een opslag van € 10,- per half jaar.

Door dit inschrijfformulier te ondertekenen, machtigt u Budoteam Meerlo-Wanssum om de verschuldigde
contributie per half jaar d.m.v. automatische incasso te innen van uw bankrekening.
(Een onjuist afgeschreven bedrag kunt u tot 8 weken na afschrijving via uw bank terugvorderen.)

Handtekening: ............................................................................................................ Datum: .....................................................................
(Bij minderjarigheid handtekening ouder/verzorger)

