
 
 
Opzeggen 
 
Opzeggen dient schriftelijk te geschieden aan het adres van de penningmeester*
Of scan deze in en stuur het formulier per email naar: penningmeester@judokollum.nl
 
 Opzeggen is alleen mogelijk per kwartaal. Je kan tot 2 weken voor het einde van elk kwartaal opzeggen.
Bij het opzeggen van het gehele lidmaatschap wordt ook de incasso beëindigd. 
Het (eventueel) beëindigen van het lidmaatschap van Judo Bond Nederlan
 
In te vullen door het judolid (aanvinken wat van toepassing is):
 
O bij deze meld ik mij af als lid van Judoclub Kollum
O bij deze meld ik mij af voor de wedstrijdtraining van Judoclub Kollum
 

Naam: 

Voornaam: 

Straat en huisnummer: 

Postcode en plaats 

Geboortedatum: 

Telefoonnummer: 

E-mail adres: 

Afmelding per: 
 
Onderstaande alleen invullen als het gehele lidmaatschap wordt beëindigd:
 
Ondergetekende verklaart hierbij dat de machtiging 
te schrijven, stop wordt gezet. 
 

 
*) Adres: M. van den Poll, Zwanebloem 11, 9291 JS Kollum
**) Doorhalen wat niet van toepassing is 
 

Bank IBAN: 

Datum: 

Naam: 

Handtekening: 

Opzegformulier 
Judoclub Kollum 

Opzeggen dient schriftelijk te geschieden aan het adres van de penningmeester* middels dit formulier
Of scan deze in en stuur het formulier per email naar: penningmeester@judokollum.nl 

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

Het (eventueel) beëindigen van het lidmaatschap van Judo Bond Nederland (JBN) dient zelf opgez

anvinken wat van toepassing is): 

als lid van Judoclub Kollum 
voor de wedstrijdtraining van Judoclub Kollum 

 

 

 

 

 

 

 

1 januari / 1 april / 1 juli / 1 oktober ** 

Onderstaande alleen invullen als het gehele lidmaatschap wordt beëindigd: 

Ondergetekende verklaart hierbij dat de machtiging aan Judoclub Kollum om de contributie van bovengenoemd banknummer af 

*) Adres: M. van den Poll, Zwanebloem 11, 9291 JS Kollum 

 

 

 

 

middels dit formulier. 

mogelijk per kwartaal. Je kan tot 2 weken voor het einde van elk kwartaal opzeggen. 

d (JBN) dient zelf opgezegd te worden. 

bovengenoemd banknummer af 


