
BUDOKAI BORN 
Afdeling:  ’’ JUDOKAI BORN ’’ 

K.v.K 40189676 
Bank:  

NL02RABO 0108393348  
 

Dojo:  
sporthal ‘t Anker Born 

Secretariaat 
Michel Detische                               
Ambtmanlaan 3 

6114 MB Susteren 
Tel. 06-22302556 

michel.detische@home.nl
               
  

Ledenadministratie  
Inge meuwissen 

Getelberg 19 
6121 XR Born 
06-25160187 

Lid van Judobond 
Nederland (D2SQ37R)  

 

Inschrijfformulier 
 

 
 

 
 
 Lidmaatschap van de JudoBond Nederland. 
 
 Judokai Born is aangesloten bij de Judobond Nederland ( JBN ) onder nummer; (D2SQ37R)  
 Voor leden van judoverenigingen is het lidmaatschap van de JBN verplicht.  
 De contributie is afhankelijk van de leeftijd, zie www.jbn.nl.  Van de JBN ontvangt u,  
 na aanmelding, rechtstreeks een acceptgirokaart. Opzeggen van het lidmaatschap  
 van de JBN dient door elk lid persoonlijk te gebeuren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit formulier invullen en afgeven op de les of mailen naar ‘i.meuwissen7@gmail.com’ 
 

 
 

 
Naam:      Geb. datum:     
 
Voorletters:     Geb. plaats:     
 
Roepnaam:      
 
Nationaliteit:     Geslacht: Man / Vrouw 
 
Adres:      Telefoon:     
 
Postcode:     Woonplaats:     
 
Inschrijfdatum:     JBN-nummer:     
 
E-mailadres:______________________________ 
 

 
Eventuele bijzonderheden omtrent uzelf en / of uw kind waarvan de vereniging op de hoogte 
zou moeten zijn. Uiteraard zal met deze informatie uiterst zorgvuldig worden omgegaan! 

(denk hierbij aan medicatie, aangepast onderwijs, autisme, ADHD, e.d.) 
           
           
           
           
           
           
           



K.v.K 40189676 
Bank:  

NL02RABO 0108393348  
 

Dojo:  
sporthal ‘t Anker Born 

Lid van Judobond 
Nederland (D2SQ37R)  

 

Aansprakelijkheid en verzekering. 
 
Aktiviteiten van Judokai Born worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uitgevoerd. 
Desondanks is het onmogelijk om letsel of schade uit te sluiten. Judokai Born is daarvoor niet 
aansprakelijk. De vereniging voorziet niet in enige verzekering voor haar leden. 
 

 
Contributieregeling ’’Judokai Born ’’. 
 
 
Pupillen:   4 t/m 7 jaar   €  12,- per maand 
Jeugdleden:   8 t/m 15 jaar   €  14,- per maand 
Leden:    16 jaar en ouder  €  16,- per maand 
 
Inschrijfgeld. 
 
Het bedrag ad € 5,- wordt bij de eerste contributiebetaling automatisch geïncasseerd. 
 
 
         Incassoformulier 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

Dit formulier invullen en afgeven op de les of mailen naar ‘i.meuwissen7@gmail.com’ 

BUDOKAI BORN 
Afdeling:  ’’ JUDOKAI BORN ’’ 

 
De contributie wordt per maand geïnd door middel van geautomatiseerde incasso. 

 
Hiervoor dient u onderstaand formulier in te vullen waarmee u een  

machtiging afgeeft aan ’’ Judokai Born ’’ 
 
 
Hierbij verklaart ondergetekende akkoord te gaan met de maandelijkse automatische  
incasso door ’’ Judokai Born ‘’ van de contributiegelden. 
 
Naam:      Adres:     
 
Postcode:     Woonplaats:    
 
Bankrekeningnummer:    Handtekening:    
 

Privacy Reglement Judokai Born 
 

Ook Judokai Born heeft een Privacy Reglement.  
Door lid te worden van Judokai Born ga je automatisch akkoord met het Privacy  

Reglement. Wil je het lezen? klik hier. 

http://www.judokai.nl/wp-content/uploads/2018/07/Privacy-Reglement-Judokai-Born.pdf

