
Aanmelding

 
De eerste maand is gratis, zo kun je eerst proeven aan judo!
 
Aanmelden 
Aanmelding geschiedt door het invullen en ondertekenen van dit machtiging 
de trainer.  
Of scan hem in en stuur het formulier per email naar: penningmeester@judokollum.nl
Het lidmaatschap ga je minimaal aan voor een halfjaar. Voor jeugdleden dient een van de ouders of voogden te ondertekenen.
 
Contributie en inschrijfgeld 
De actuele contributiebedragen staan op onze site: 
Klik op informatie -> contributie. 
 
De contributie loopt in de vakantieperioden door. De contributie wordt 
Zijn er meer dan twee gezinsleden lid, dan wordt bij elk volgend gezinslid 
bepalend voor de inning van de contributie. 
 
Opzeggen is alleen schriftelijk en per kwartaal mogelijk
worden van de website. 
Je kan tot 2 weken voor het einde van elk kwartaal opzeggen.
Bij het opzeggen van het gehele lidmaatschap wordt ook de incasso beëindigd. 
 
In te vullen door (nieuw) judolid (aanvinken wat van toepassin
 
O bij deze meld ik mij aan als lid van Judoclub Kollum
O bij deze meld ik mij aan voor de wedstrijdtraining van Judoclub Kollum
 

Naam: 

Voornaam: 

Straat en huisnummer: 

Postcode en plaats 

Geboortedatum: 

Telefoonnummer: 

E-mail adres: 

Bank IBAN: 
Betaling geschied door automatische incasso.
De bedragen worden automatisch van het door u opgegeven nummer afgeschreven.
voor de daar opvolgende maand. 
 
Machtiging 
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Judoclub Kollum om de contributie van JC Kollum, van
bovengenoemd banknummer af te schrijven.
 

 
In te vullen door de trainer bij aanmelding: 

Datum: 

Naam: 

Handtekening: 

Band: 
 

Slip: 
 

Aanmelding- en machtigingformulier 
Judoclub Kollum 

De eerste maand is gratis, zo kun je eerst proeven aan judo! 

Aanmelding geschiedt door het invullen en ondertekenen van dit machtiging - en aanmeldingsformulier. Lever hem daarna in bij

Of scan hem in en stuur het formulier per email naar: penningmeester@judokollum.nl 
Het lidmaatschap ga je minimaal aan voor een halfjaar. Voor jeugdleden dient een van de ouders of voogden te ondertekenen.

p onze site: www.judokollum.nl 

De contributie loopt in de vakantieperioden door. De contributie wordt per maand door automatische incasso 
er meer dan twee gezinsleden lid, dan wordt bij elk volgend gezinslid € 1.50 in mindering gebracht. Het geboorte jaar is 

 

Opzeggen is alleen schriftelijk en per kwartaal mogelijk. Gebruik hiervoor het aparte opzegformulier wat gedownload kan 

Je kan tot 2 weken voor het einde van elk kwartaal opzeggen. 
Bij het opzeggen van het gehele lidmaatschap wordt ook de incasso beëindigd.  

anvinken wat van toepassing is): 

als lid van Judoclub Kollum 
voor de wedstrijdtraining van Judoclub Kollum 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betaling geschied door automatische incasso. 
De bedragen worden automatisch van het door u opgegeven nummer afgeschreven. Dit gebeurt aan het einde van de maand

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Judoclub Kollum om de contributie van JC Kollum, van
bovengenoemd banknummer af te schrijven. 

 
 

 

 

 

Groep:  
Datum eerste proefles:  

en aanmeldingsformulier. Lever hem daarna in bij 

Het lidmaatschap ga je minimaal aan voor een halfjaar. Voor jeugdleden dient een van de ouders of voogden te ondertekenen. 

automatische incasso geïnd.  
€ 1.50 in mindering gebracht. Het geboorte jaar is 

egformulier wat gedownload kan 

Dit gebeurt aan het einde van de maand 

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Judoclub Kollum om de contributie van JC Kollum, van 

 
 


