A.S.V.D. Budo Dronten
Informatie-, inschrijf- en mutatieformulier /
Doorlopende machtiging SEPA
S.V.P. duidelijk invullen met blokletters

Naam lid:

___________________________________

man o

vrouw o

Naam ouder/verzorger:_______________________________________________________
Adres:

________________________________________________________

Postcode:

_______________

Woonplaats: ___________________________

Geboortedatum:

___-___-_________

Geboorteplaats: ________________________

Telefoonnr.:

________________________________________________________

Email:

________________________________________________________

o

Ik geef toestemming voor het maken van foto’s tijdens [lessen, activiteiten, wedstrijden] van
organisatie en het gebruik hiervan op onze website, sociale media,

onze

Gegevens i.v.m. doorlopende machtiging:
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan ASVD Budo Dronten doorlopende incasso- opdrachten te sturen
naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven inzake contributie, inclusief de eenmalige inhouding van het
inschrijfgeld van € 7,50, of andere vastgestelde bedragen. Door ondertekening van dit formulier geeft u tevens toestemming aan
uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van ASVD Budo Dronten.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 56 dagen na afschrijving
contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Rekeningnummer:
(IBAN+ Bankrekeningnummer)

N

L

Tenaamstelling:

_______________________________________________________

Plaats:

_______________________________________________________

Datum:

_______________________________________________________

Handtekening:

_______________________________________________________

Kies hieronder de sport (training) die van toepassing is:
o judo basis
o judo basis en wedstrijdtraining
o Aikido
Deelname aan judo, zowel trainingen als wedstrijden, geschied geheel op eigen risico. Leden en/of
ouder(s)/verzorger(s) dienen desgevraagd te helpen bij clubactiviteiten.
Opmerkingen:

_________________________________________________________
________________________________________________________

In te vullen door trainer: _______________________ Trainingsgroep: ______________
Pagina 1: A.u.b. compleet invullen en inleveren bij de judoleraar.
Pagina 2: Voor eigen administratie deelnemer.
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V oor

eigen administratie deelnemer

Algemeen:
De trainingen worden verzorgd door gediplomeerde leraren en/of judoleiders.
De trainingen worden gegeven in de gymzaal aan De Lijzijde 21 te Dronten
(bij basisschool Aan Boord).
Trainingstijden:
Uw
Trainingsgroep

Omschrijving

Indicatie leeftijd

Dag

Begintijd

Eindtijd

Trainer
Michael Verbeek

Groep 1

4 t/m 7 jaar

Donderdag

18:00

19:00

Groep 2

7 t/m 11 jaar

Donderdag

19:00

20:00

Michael Verbeek

Groep 6

Vanaf 20 jaar

Donderdag

20:00

21:00

Michael Verbeek

Groep 3

9 t/m 15 jaar

Vrijdag

17.00

18.00

Ronald Dohmen/

Groep 4

12 t/m 15 jaar

Vrijdag

18:00

19:00

Harry Dentinger

Groep 5

Vanaf 15 jaar

Vrijdag

19:00

20:00

Harry Dentinger

Groep 7 (wedstrijd)

Div

Maandag

18:30

19:30

Aikido

Div

Donderdag

20:00

21:00

Ronald Dohmen/Michael
Verbeek
Harrie Sparendam

Tweemaal per jaar wordt examen gedaan door de judoka's, meestal in juni en december. Tijdens de
schoolvakanties en de avondvierdaagse zijn er geen (judo)lessen.

Contributie per maand
4 t/m 5 jaar

€ 14,50

6 t/m 12 jaar

€ 14,50

13 t/m 15 jaar

€ 15,00

Vanaf 16 jaar

€ 15,50

Wedstrijd

Contributie + € 7,50

Aikido

€ 15,50

De eerste drie lessen (judo) zijn ter kennismaking en gratis. Indien beschikbaar kan er een judopak
geleend worden.
Voor vragen over de contributie en ledenadministratie kan je terecht bij de penningmeester. Opzegging
van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk. Je vindt een opzegformulier op onze site. Deze moet voor
e
de 10 van de maand bij de ledenadministratie ingeleverd worden.
e-mailen mag ook: ledenadm@asvdjudo.nl
Mutaties en opzeggingen:
S.v.p. de opzegging en/of de mutatie melden bij de judoleraar.
Tevens dient het formulier "Opzegging lidmaatschap" compleet ingevuld (digitaal) ingeleverd te worden.
Hiervoor verwijzen we naar onze website.
Opzegging lidmaatschap Judobond: een eventueel lidmaatschap van de Judobond dien je zelf
rechtstreeks op te zeggen bij de Judobond. Hiervoor verwijzen we naar www.ibn.nl.
Informatie ASVD Budo Dronten:
Voor informatie over onze vereniging verwijzen wij naar onze website: www.asvdbudo.nl Hier staan de
actuele zaken en verslagen.
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