Budovereniging Hantei Oldenzaal
Molenstraat 41
7573 BK Oldenzaal
www.hantei.nl
AANMELDINGSFORMULIER

⃝

Aanmelding voor:

⃝

Judo

Taekwondo

Achternaam
Voorletters
Roepnaam
Adres
Postcode

Woonplaats

Telefoon
Geboortedatum

-

-

Geslacht

⃝

Man

⃝

Vrouw

E-mail adres
⃝

Soort lid

⃝

⃝

2e jeugdlid
⃝

Nee

1e jeugdlid

Senior lid

Was u reeds eerder lid van een Budovereniging?

⃝

⃝

Geen lid maken

⃝

3e jeugdlid
Ja, nl:
in:

Moet Budovereniging Hantei u lid maken van de bond?
Wel lid maken

⃝

JBN nr, TBN nr:

Zie voorwaarden JBN/TBN op de website.
Hoe kwam u in contact met Hantei:
Betalingswijze:

⃝

⃝

Boescoolfit ⃝

School ⃝

Anders:

per bank: ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de Budovereniging Hantei
Molenstraat 41 7573 BK te Oldenzaal, de verschuldigde contributies van zijn/haar bankrekening af te schrijven.
De contributie zal per maand worden geincasseerd.

Incassant ID:
Bank IBAN
Ten name van
Adres
Plaats
Voor akkoord

Handtekening lid
Evt. handtekening ouder/voogd

NB Onderstaand moet zijn ingevuld vóór afgifte bij ledenadministratie

In te vullen door de trainer
Aanmeldingsdatum lid

-

-

Naam trainer
Paraaf trainer
Paraaf Ledenadministratie:

Lesnummer
ledenadministratie@hantei.nl

Judo Bond Nederland
Door middel van dit A4’tje willen wij u informatie verstrekken over het lid worden van de Judo Bond Nederland (JBN).
Mocht u na het lezen nog vragen hebben, neem dan contact op met de Technische Commissie Judo of een de trainers.
www.hantei.nl
Wat houdt het lidmaatschap van de JBN in, en wat krijgt u ervoor:
• Uw zoon/dochter krijgt een eigen JBN Paspoort en JBN pas.
• Als uw zoon/dochter jonger is dan 12 jaar? Dan wordt hij/zijn automatisch lid van de
JBN KidsClub
• Uw zoon/dochter krijgt een eigen JBN Paspoort! Hierin kunnen de banden examens,
de vanenpunten en wedstrijdresultaten worden bijgeschreven.
• Bij het behalen van een hogere judoband wordt deze officieel geregistreerd in het
judopaspoort dat verstrekt word door de JBN.
• Je mag deelnemen aan “landelijke” toernooien buiten onze dojo. Denk hierbij aan het
Opstaptoernooi, Sinterklaastoernooi en Teamtoernooien in Markelo, maar later ook
de District Kampioenschappen of het Nederlands Kampioenschap!
• Budovereniging Hantei kan u aanmelden bij de JBN. Dit kan alleen op het moment dat
u zich inschrijft bij Hantei als lid. U kunt ook in een later stadium lid worden van de
JBN. U kunt dit zelf doen met onderstaande link
www.jbn.nl/ledenservice/lidmaatschap+jbn/aanmelden/cDU638_Aanmelden.aspx
Wat zijn de verplichtingen die u aangaat bij lidmaatschap JBN:
• Bij het aanmelden dien je eenmalig € 11,70 inschrijfgeld te betalen.
• De duur van het lidmaatschap is 1 jaar en wordt vervolgens, behouden opzegging
telkens met 12 maanden stilzwijgend verlengd.
• Er moet jaarlijks een contributie worden betaald:
- Voor kinderen jonger dan 7 jaar€ 15,45
- Voor kinderen jonger dan 12 jaar€ 28,35
- Kinderen tussen de 12-16 jaar€ 36,50
- Voor 17 jarige en ouder€ 51,35
• De betaling gaat standaard per automatische incasso. Indien geen toestemming wordt
gegeven ontvang je een acceptgiro. Er worden dan € 3,75 administratiekosten bij het
contributiebedrag opgeteld
• Budovereniging Hantei kan je niet afmelden bij de JBN. Dit dient u zelf te doen via
www.jbn.nl. Het lidmaatschap eindigt door opzegging van het lid indien de opzegging
6 weken voor het einde van het lopende jaar is ontvangen
• Let op! Wanneer u uw zoon/dochter afmeld bij de JBN ben je niet automatisch
afgemeld bij Budovereniging Hantei. En vise versa. Voor meer informatie over
uitschrijving bij Budovereniging Hantei zie www.hantei.nl

Type-, druk- en of zetfouten voorbehouden. Voor actuele contributie zie www.jbn.nl

Budovereniging Hantei is aangesloten bij de JBN onder aansluitnummer: D2SH88W.
Wij adviseren u dan ook om uw zoon/dochter lid te maken van de JBN bij het
behalen van de gele band (5e Kyu) en bij deelname aan toernooien buiten onze dojo.

