Inschrijfformulier
Gegevens lid
Achternaam:

Voorletters:

Roepnaam:

Jongen/Meisje

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:
Emailadres:

Gegevens Ouder of wettige verzorger van minderjarig lid
Naam:

Voorletters:

Telefoon:
Contibutiebetaling:

□ automatische incasso in maandelijkse termijnen
□ zelf overmaken per maand/kwartaal/jaar

Ik geef wel/geen toestemming voor het plaatsen van foto’s op (social) media.
Handtekening ouder/verzorger:

In te vullen door Judoleraar:
Startdatum:
Groep/ Lestijd:
Judokwai Giesbeek e.o.
Steenoven 31,6987 GS GIESBEEK
06-55792474
judokwaigiesbeek@gmail.com

Algemene voorwaarden
Status

Judokwai Giesbeek en Omstreken is een recreatieve, sporttechnische
judovereniging, opgericht op 29-01-1981, en een onderdeel van G.S.V. ’38.
Judokwai Giesbeek e.o. is aangesloten bij Judo Bond Nederland.
Doel
Het doel van Judokwai Giesbeek e.o. is het op recreatieve wijze beoefenen en
bevorderen van de judosport.
Lidmaatschap Bij inschrijving is men lid tot het einde van het verenigingsjaar. Het
verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni.
Aanmelding
Aanmelding geschiedt door inlevering van het ingevulde inschrijfformulier. Dit kan
zowel schriftelijk als digitaal. Minderjarigen worden uitsluitend ingeschreven door
ouder(s) of wettelijke verzorger(s). Aanmelding anders dan middels dit formulier
is niet mogelijk.
Opzeggen
Opzeggen van het lidmaatschap geschiedt uitsluitend schriftelijk of per e-mail. Er
wordt een opzegtermijn van 1 maand gehanteerd. Het lidmaatschap eindigt op de
laatste dag van een volledige maand.
Contributie
De contributie bedraagt voor 45 minuten les € 180,- per jaar en voor 60 minuten
les € 216,- per jaar. Eenmalig is bij inschrijving € 7,50 inschrijfgeld verschuldigd.
Contributiegelden kunnen tussentijds worden verlaagd of verhoogd. Alle leden
ontvangen hierover tijdig schriftelijk bericht. Op verzoek kan jaarlijks een
contributienota worden verstrekt.
Betalingen
De contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd en wordt bij voorkeur met
automatische incasso in maandelijkse termijnen afgeschreven. Hiervoor ontvangt u
een machtigingsformulier. Mocht u hier geen gebruik van willen maken, kan de
contributiebetaling in termijnen van 1 maand, kwartaal of jaar plaatsvinden op
rekeningnummer: NL96 RABO 0321 6637 13 t.n.v. Judokwai Giesbeek en
Omstreken.
Lesrooster
Alle leden hebben recht op éénmaal les per week.
Examens
Examens geschieden tweemaal per jaar, doorgaans in de maanden juli en januari.
Kijken
Kijken bij de lessen is toegestaan bij de proefles, examens en ouderstoeidag.
Andere momenten alleen in overleg met de trainer.
Vakanties
Vakanties vallen zoveel mogelijk samen met de gebruikelijke schoolvakanties.
Hierbij wordt uitgegaan van het schoolvakantierooster van de Paulusschool in
Giesbeek. Er is geen les op zon- en feestdagen.
Verzekering
Voor de leden is een ongevallenverzekering met beperkte dekking afgesloten.
Eigendommen De vereniging is op geen enkele wijze aansprakelijk voor zoekgeraakte
eigendommen en ongevallen die de leden eventueel overkomen.
Privacy
Ten behoeve van uw privacy heeft Judokwai Giesbeek een privacybeleid. Deze is te
vinden op de website www.judokwaigiesbeek.nl. Op verzoek worden gegevens na
beëindiging van lidmaatschap verwijderd.
Algemeen
De vereniging houdt zich het recht voor, leden die zich schuldig maken aan
wangedrag tijdelijk of voorgoed de toegang tot de lessen te ontzeggen. Zij
verliezen hun rechten doch behouden hun lopende financiële verplichtingen.
Judokwai Giesbeek e.o.
Steenoven 31,6987 GS GIESBEEK
06-55792474
judokwaigiesbeek@gmail.com

