Judovereniging Kaihatsu Oss
T.a.v. de Penningmeester
Hertogensingel 65, 5341 AB Oss
tel: 06 4321 2672 (na 18:00 uur)
www.kaihatsu-judo.nl
penningmeester@kaihatsu-judo.nl

Inschrijfformulier Judovereniging Kaihatsu Oss
Persoonlijke gegevens beoogd aspirant lid:
Achternaam:
Voornaam:
Geboortedatum:
Adres:
Postcode:
Telefoonummer 1:
E-mail adres:
Ingangsdatum lidmaatschap:
JBN lidmaatschapsnummer:

Tussenvoegsel(s):
Geslacht:

Man

Vrouw

Woonplaats:
Telefoonnummer 2:

(indien van toepassing)

Indien de aan te melden persoon op de datum van dagtekening jonger is dan 18 jaar is deze aanvraag tot inschrijving alleen geldig als een ouder of andere
wettelijke toezichthouder deze aanvraag heeft ondertekend. Dit formulier is slechts een verzoek tot inschrijving en kan door het bestuur worden afgewezen
zonder opgaaf van reden met inachtneming van de huidig geldende wettelijke bepalingen conform statuten en reglement.
Conform het geldende reglement (zie art. 12 lid.A) is het alleen mogelijk actief lid te worden indien er een machtiging wordt verstrekt voor het doen van
automatische incasso van de verschuldigde contributie. Door ondertekening van dit formulier geeft u, uw ouder of uw wettelijke vertegenwoordiger tot
wederopzegging toestemming de verschuldigde bedragen te incasseren via een automatische incasso-opdracht per bank door Judovereniging Kaihatsu Oss.

Gewenste trainingsfrequentie?

1x Per week

2x Per week

(Zie contributielijst voor actuele contributiehoogtes)

3x Per week

Selectie

Vrijgesteld van contributie?

Ja

Nee

Hoeveel andere (niet vrijgesteld van contributie) leden
wonen er op het zelfde woonadres?

0

1 (5% korting)

2 (10% korting)

3 (15% korting)

Geen training

Indien u niet het eerste betalende lid bent van de vereniging dat op het zelfde adres woont, verzoeken wij om schriftelijk de gegevens van de anderen door
te geven om hun kortingspercentage te kunnen aanpassen.

Wat is de door u gewenste betalingsfrequentie?
Bankrekeningnummer [IBAN]:
Naam van rekeninghouder:
Adres van rekeninghouder:
Postcode van rekeninghouder:
Datum van ondertekening:

Per maand

Per half jaar (2% korting)

Woonplaats:
Handtekening aspirant, ouder of ander wettelijke vertegenwoordiger:

Plaats van ondertekening:

NB. Dit formulier na ondertekening inleveren bij de ledenadministratie. Niet volledige of incorrect ingevulde formulieren worden niet in behandeling
genomen. Inschrijving bij, en daardoor deelnemend aan trainingen, wedstrijden en evenementen bij en/of georganiseerd door of voor Judovereniging
Kaihatsu Oss gebeurt op geheel eigen risico en u geeft door ondertekening van dit formulier aan volledig akkoord te zijn met de reglementen en statuten van
de vereniging zoals opgesteld en gedeponeerd bij KvK en/of Notaris dd 09-03-2016. (Kvk-nummer 65533860). Tevens verklaard u op de hoogte en akkoord te
zijn met de privacyverklaring en het privacyprotocol zoals door de vereniging is opgesteld (AVG dd. 25 mei 2018). Alle reglementen, statuten en protocollen
staan tevens vermeld op onze website www.kaihatsu-judo.nl. Het is uw eigen verantwoordelijkheid kennis van deze documenten te nemen.
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