Opzegformulier lidmaatschap Judoclub Made
Achternaam + Voorletters ……………………………………………………………………………………
Roepnaam

……………………………

Geboortedatum ….……….…………… M / V

Adres

……………………………………………………………………………………

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

……………………………

E-mailadres

……………………………………………………………………………………

Datum opzegging

……………………………………………………………………………………

Sport:

0 Judo

Datum:

…….…………………………………

Handtekening:

…….………………………………..…

0 Jiu-Jitsu

06-nummer ………………………..……………

0 Aikido

0 Fitness

0 Tai-Chi

Ik nam deel / mijn kind nam deel aan de volgende lesuren (vul in wat van toepassing is):
Ma / Di / Wo / Do / Vr / ZA:
Ma / Di / Wo / Do / Vr / ZA:
Ma / Di / Wo / Do / Vr / ZA:

Lestijd: van ………. uur t/m ………. uur
Lestijd: van ………. uur t/m ………. uur
Lestijd: van ………. uur t/m ………. uur

Ik stop / mijn kind stop omdat:
o ik er geen tijd meer voor heb
o ik voor een andere sport kies / gekozen heb
o ik alleen in de winter bij Judo Club Made train
o ik ontevreden ben over de manier van lesgeven
o ik er geen zin meer in heb
o ik ga verhuizen
o de lestijd niet meer uit komt
o anders, namelijk……………………………………………………………………………………….
o

…………………………………………………………………………………………………………
Ik heb er geen problemen mee als er contact met mij opgenomen wordt over de opzegging om mogelijk
enkele aanvullende vragen te stellen over de opzegging.

De opzegging gaat in per het einde van het kwartaal.
Het lidmaatschap kan alleen schriftelijk beëindigd worden middels een volledig ingevuld en ondertekend
opzegformulier. Opzeggingen dienen ten minste 2 weken voorafgaand aan het nieuwe kwartaal plaats te vinden zodat
de opzegging tijdig verwerkt kan worden in de ledenadministratie.
Graag willen wij u wijzen op de mogelijkheid om “rustend” lid te worden. Het lidmaatschap blijft dan bestaan maar u
bent niet meer actief lid. Hiermee blijft u wel betrokken bij onze Judoclub Made en ondersteunt u ons.
o
o

Ja,ik blijf graag rustend lid en ondersteun hiermee Judoclub Made voor € 10,00 per kwartaal
Nee, ik zeg mijn lidmaatschap definitief op.

Mocht u vragen hebben over uw lidmaatschap dan kunt u contact opnemen met de ledenadministratie. U kunt deze
bereiken via ledenadministratie@judoclubmade.nl
Meer informatie over Judoclub Made kunt u vinden op www.judoclubmade.nl
Ledenadministratie Judoclub Made
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