Inschrijfformulier Judoclub Made
Achternaam + Voorletters ……………………………………………………………………………………
Roepnaam

……………………………

Geboortedatum ….……….…………… M / V

Adres

……………………………………………………………………………………

Postcode en Woonplaats ……………………………………………………………………………………
Telefoon

……………………………

E-mailadres

……………………………………………………………………………………

Datum 1e les

……………………………………………………………………………………

Sport:

0 Judo

0 Jiu-Jitsu

06-nummer ………………………..……………

0 Aikido

0 Fitness

0 Tai-Chi

Contact gegevens partner, ouders, voogd, etc (ingeval van onvoorziene omstandigheden) :
Ouder 1 telefoon:………………………………………email: ……………………………………………
Ouder 2 telefoon:………………………………………email: ……………………………………………

Machtiging (doorlopend):
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Judoclub Made doorlopende incasso-opdrachten te
sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributiebetaling en aan uw bank om
doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Judoclub Made.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na
afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. De contributie dient per kwartaal via
automatische incasso te worden voldaan.
Ondergetekende geeft Judoclub Made toestemming via E-mail (indien ingevuld) periodiek clubinformatie te doen
toekomen (oa. nieuwsbrieven, informatie, wedstrijden, activiteiten e.d.).
IBAN-rekeningnummer

………………………………………… Naam incassant: Stichting Judo Made

Naam rekeninghouder:

………………………………………… Adres incassant: Kalverstraat 89

Adres rekeninghouder:

………………………………………… Postcode/plaats: 4921 AS Made

Postcode en woonplaats: ………………………………………… Incassant ID:

NL47ZZZ410992810001

Datum:

…….………………………………… Kenmerk:

D2SJ763000……*

Handtekening:

…….………………………………..…

Ingevuld inschrijfformulier zo spoedig mogelijk inleveren bij de bar in de kantine van Judoclub Made.
Contributie leden per 01-07-17 in euro’s: (de contributiebedragen worden jaarlijks geïndexeerd)

t/m 11 jaar:
12 t/m 15 jaar:
16 t/m 17 jaar:
18 jaar en ouder:

Kwartaal
€ 20,30
€ 22,35
€ 27,20
€ 33,75

Het inschrijfgeld bedraagt € 8,00 en wordt in rekening gebracht bij de eerste
afschrijving. Bij inschrijving gedurende het kwartaal wordt de contributie
berekend naar rato van het kwartaal. Het contributiebedrag wordt per kwartaal
afgeschreven. De planning hiervoor is de 1e week van ieder kwartaal.

Voor vragen over uw lidmaatschap of inschrijving dan kunt u contact opnemen met de ledenadministratie. U kunt deze
bereiken via ledenadministratie@judoclubmade.nl. Meer informatie kunt u vinden op www.judoclubmade.nl
Bedankt voor uw inschrijving en veel sportplezier bij Judoclub Made.
Bestuur en leraren Judoclub Made

*) Gevolgd door een volgnummer. Dit is pas bekend na verwerking van de inschrijving. Indien gewenst, kan dit worden opgevraagd
bij de ledenadministratie.
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