Het doet ons genoegen dat u zich wilt aanmelden als lid van onze vereniging en heten u van harte welkom.
Hieronder zijn een aantal belangrijke punten uit de statuten en het huishoudelijke reglement van de vereniging
opgenomen. Door ondertekening van het inschrijfformulier geeft u aan hier kennis van genomen te hebben en er
naar te handelen.
Wij verzoeken u vriendelijk om dit formulier in te vullen en na ondertekenen aan ons te mailen.
judoberkel@omnisport2b.nl
1. Het inschrijfgeld bedraagt €5,00 en dient tegelijk met de eerste contributie te worden voldaan.
2. De contributie wordt elk jaar door de algemene ledenvergadering vastgesteld. Het bestuur mag deze
contributie tussentijds aanpassen als gewichtige redenen daartoe aanwezig zijn. Dit gebeurt aan de hand van
een door het bestuur opgelegde begroting. De contributie dient per 6 maanden, bij vooruitbetaling, te
worden voldaan. Dit gebeurt bij Omnisport 2B door automatische incasso. Indien men tussentijds lid wordt
betaald u een evenredig deel dat wordt vastgesteld door de ledenadministratie.
Contributie:
Kleuters t/m 6 jaar:
57,50 euro
per half jaar, per automatische incasso*
Junioren tot 16 jaar:
67,50 euro
per half jaar, per automatische incasso*
Senioren vanaf 16 jaar:
80,00 euro
per half jaar, per automatische incasso*
* Indien geen gebruik wordt gemaakt van de automatische incasso € 5.00 extra.
3. Opzegging van het lidmaatschap is alleen mogelijk bij de ledenadministratie en dient per mail plaats te
vinden (judoberkel@omnisport2b.nl). Rekening moet worden gehouden met een opzegtermijn van minimaal
1 maand (dus vóór 30 juni of 30 november)
4. De vereniging is op geen enkele wijze aansprakelijk of verantwoordelijk voor schade of letsel, welke het
gevolg zijn van het bezoeken of deelnemen aan de lessen, wedstrijden of andere activiteiten van de
vereniging. Voor schade welke de leden aan derden aanbrengen in verenigingsverband is een W.A.verzekering afgesloten. Voor de overige voorwaarden verwijzen wij u naar het algemene reglement van
Omnisport 2B.
Voor nadere inlichtingen kunt u contact met ons opnemen via de email: judoberkel@omnisport2b.nl
Wij wensen u een sportieve en plezierige tijd bij Judo Berkel.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Judo Berkel

INSCHRIJFFORMULIER JUDO
Voornaam:…………………………………………………………………………………………………………
Achternaam:……………………………………………………………………………………………………..
Adres:……………………………………………………………………………………………………………….
Postcode / woonplaats:..…………………………………………………………………………………..
Geboortedatum: ………………………………

Geslacht Man / Vrouw

Telefoon: ………………………………………….

Mobiel Moeder:…………………………….

Ingangsdatum: …………………………………

Mobiel Vader: ……………………………….

Lesdag: ……………………………………………..

Lestijd: ………………………………………….

Emailadres: ………………………………………………………………………………………………………
Omnisport 2B maakt gebruik van automatische incasso’s voor het innen van de contributie. Wij verzoeken u daarom het
rekeningnummer en de tenaamstelling van de rekening waarvan de halfjaarlijkse contributie afgeschreven kan worden
hieronder in te vullen. U verleent dan tot beëindiging van het lidmaatschap machtiging aan Omnisport 2B contributie af te
schrijven van uw bankrekening. Enkel in uitzonderlijke gevallen en na toelating van de penningmeester kunt u zelf betalen via
een nota. Wij zijn dan genoodzaakt om € 5,00 aan administratiekosten te berekenen.

IBAN nummer:
………………………………………………………………………………………………………………………….
Naam rekeninghouder:
………………………………………………………………………………………………………………………….
Ondertekening:
Datum
Plaats

Handtekening

……………

………………………………………………..

…………………………………………..

Dit formulier na invullen en ondertekenen graag mailen aan:
judoberkel@omnisport2b.nl

