
1. Lidmaatschap 6. Lidmaatschap Judo Nederland (JBN)
Door inlevering van een volledig ingevuld Gelijktijdig met uw inschrijving bij Judoclub Tsukuri Aikido bent u verplicht
inschrijfformulier bent u lid van Judoclub Tsukuri. om lid te worden van de JBN. Zonder dit lidmaatschap kunt u geen
Judoclub Tsukuri is geregistreerd bij de kamer van examens / stages in binnen en buitenland deelnemen.
Koophandel en aangesloten bij de Judo Bond Nederland. De kosten voor dit lidmaatschap staat los van het lidmaatschap van
De inschrijvingskosten bedragen EUR 12,- Judoclub Tsukuri. Het lidmaatschap van JBN is strikt persoonlijk

lidmaatschap.
Beëindigen van het lidmaatschap bij de JBN is echter uw eigen
verantwoordelijkheid en dient u rechtstreeks bij de JBN te doen.

2. Contributie Kijk voor info, tarieven en voorwaarden op www.jbn.nl
De contributie wordt betaald kwartaal of per jaar.
Het geld dient voor de eerste van het nieuwe kwartaal
of het nieuwe jaar te worden overgemaakt. 7.  Inschrijving Judoclub Tsukuri- judo
Rekeningnummer 0548289174 t.n.v. Judoclub Tsukuri. omcirkel
Onder vermelding van de naam van de judoka en de periode. Voornaam ………………………………….. Groep: di /wo / vr
Voor leden die over de grens wonen zijn de volgende code's
van belang bij het overmaken van de contributie: Achternaam ……………………………………………….

IBAN NL65 ABNA0548289174
BIC     ABNANL2A Geboortedatum ……………………………. Man / Vrouw

De contributie kan tussentijds verhoogd worden,
U wordt hier ruim van tevoren over geïnformeerd. Tel.nr ………………………………………. Tel.nr mobiel …………….
Bij niet deelnemen aan lessen, gaat de contributie voor
het lidmaatschap gewoon door. Zou u vriendelijk willen zijn om een bevestigingsmail te sturen naar 

info@tsukuri.nl vermelding judo
Leeftijd kwartaal jaar
tm 15 jaar  EUR 48,- EUR 172,80 (incl korting) E-mailadres ………………………………………………………………..
vanaf 16 jaar EUR 54,- EUR 194,40 (incl korting)

Adres ……………………………………….
Jaarcontributie krijgt 10% korting op het gehele bedrag.
Dit is in bovenstaande reeds verrekend Postcode ……………………. Plaats ……………………

Gezinsleden korting: Handtekening lid …………………………………………
1e lid 100% ( indien minderjarig van ouder / verzorger )
vanaf 2e lid, elk lid 20%

Datum inschrijving ………………………………………………………..

3. Beëindigen van het lidmaatschap 8.  Inschrijving Judo Bond Nederland
Bij het beëindigen van een lidmaatschap wordt een
(schriftelijke) bevestiging door de penningmeester verzonden. Ik word / ben lid van vereniging Judoclub Tsukuri
Deze bevestiging is het bewijs van beëindigen van het 
lidmaatschap. Bewaar deze dus goed. Aansluitnummer D2SP72T
Geen bevestiging is géén opzegging. U bent contributie
verschuldigd tot en met het kwartaal waarin u uw opzegging doet Sport Judo
met een opzegtermijn van een maand.
Het lesgeld dient bij de opzegging voldaan te zijn. Nationaliteit ……………………………………………………………….

Kruis aan:
4. Aansprakelijkheid ☐ Nieuw lid
Deelname aan de judo lessen, wedstrijden en aanverwante ☐ Overstap naar Judoclub Tsukuri
activiteiten geschied geheel voor eigen risico en ☐ Vroeger lid geweest …………………………
aansprakelijkheid. Judoclub Tsukuri is eveneens niet Bij overstap of eerder lidmaatschap, wat is / was het lidnummer
aansprakelijk voor zoek geraakte of in ongerede geraakte 
eigendommen. Wat is de laatst behaalde graad

5. Feestdagen en vakanties
Het judoseizoen loopt gelijk met de basisschoolvakanties

Onze judoclub heeft haar dojo (oefenzaal) in het Budocentrum, Statensingel 151 6211 PP te Maastricht
Secretariaat: Papenweg 55D, 6212 CD, Maastricht 06-15082530

Dit formulier s.v.p. goed lezen en volledig en duidelijk invullen en inleveren bij de lesgevers

mailto:info@tsukuri.nl
Jorge Almeida
Wij wensen u veel plezier en succes in onze vereniging toe!


