DOORLOPENDE SEPA MACHTIGING
Tevens inschrijvingsformulier!
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Judo Club Landsmeer om
doorlopend incasso‐opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te
schrijven wegens contributie en geeft u toestemming aan uw bank om doorlopend een bedrag van
uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Judo Club Landsmeer. Als u het niet
eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken
na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Naam (kind):
Geboortedatum (kind):
Sport:
Naam rekeninghouder:
IBAN:
Adres:
Postcode + Woonplaats:
Email adres:
Telefoonnummer:
Datum:
Handtekening:

Gegevens incassant
Naam:
Adres:
Postbus:
Incassant id:

Judoclub Landsmeer
Sportlaan 25, 1121 CA, Landsmeer
Postbus 144, 1120 AA, Landsmeer
NL76ZZZ405304690000

Machtigingskenmerk:
Omschrijving:
Data incasseren:

<achternaam> <tussenvoegsel> <voornaam>
CONTRIBUTIE JCL JJJJQ1/JJJJQ2/JJJJQ3/JJJJQ4
Streefdatum eerste dag van ieder kwartaal (1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober)

Bedrag incasso (per kwartaal)
Judo (tot 16 jaar)
€46,00*
Judo (vanaf 16 jaar)
€65,00*
Boksen
€82,50

Krachttraining
Conditietraining

€60,00
€72,50

Het contributiebedrag wordt per jaar vastgesteld door de algemene ledenvergadering. Indien in de loop van een kwartaal
wordt ingeschreven, kan de contributie naar rato van weken worden geïncasseerd.
* Bij judo word de judoka ook automatisch bij de Judobond Nederland (JBN) ingeschreven, zie www.jbn.nl (en ommezijde).

Inleveradres
Dojo Judoclub Landsmeer ‐ Klachten‐/ideeënbus

Tarieven en voorwaarden Lidmaatschap JBN
Zoals beschreven op de website van de JBN
Contributietarieven per 1 januari 2018
De Judo Bond Nederland (JBN) kent een lidmaatschapsstructuur, waarbij het lidmaatschap niet
gebonden is aan het kalenderjaar. Hieronder worden de lidmaatschapsvoorwaarden van de JBN
samengevat weergegeven.
Algemeen
• Als u of uw kind aan judo, jiujitsu of aikido doet bij een bij de JBN aangesloten club hoort het
lidmaatschap van de JBN daar ook bij.
• Het lidmaatschap van de JBN is strikt persoonlijk en staat los van het lidmaatschap van uw club.
• Het lidmaatschap wordt niet automatisch door uw club opgezegd. U kunt wel via uw club worden
aangemeld.
Lidmaatschapsvoorwaarden
• Het JBN lidmaatschap gaat administratief in op de eerste van de maand, volgend op de dag dat de
aanmelding op het bondsbureau is ontvangen.
• De duur van het lidmaatschap is 1 jaar en wordt vervolgens, behoudens opzegging, telkenmale met
12 maanden stilzwijgend verlengd.
• Het lidmaatschap eindigt door schriftelijke opzegging van het lid indien een dergelijke opzegging 6
weken voor het einde, als hierboven beschreven, is ontvangen.
Lidmaatschapstarieven per jaar (peildatum 31‐12‐2017):
o
o
o
o
o

Geboren in 2011 en later (jonger dan 7 jaar) € 15,95;
Geboren in 2006 t/m 2010 (jonger dan 12 jaar) € 29,25;
Geboren in 2001 t/m 2005 (12‐16 jaar)
€ 37,60;
Geboren in 2000 en eerder (17 jaar en ouder) € 52,90;
Leden via koppeling Jeugdsportfonds (JSF)
€ 25,00.

Wijze van betalen
Indien geen automatische incasso wordt afgegeven wordt het contributiebedrag verhoogd met
verwerkingskosten á € 3,90.
De automatische incasso kan beheerd worden via www.mijnjbn.nl.
Inschrijfkosten
Als nieuw lid betaal je altijd eenmalig inschrijfkosten van € 12,00.
Lidmaatschapsbewijs
JBN Pas, nieuwe leden kunnen hun JBN Pas binnen zes weken na hun aanmelding bij de JBN
tegemoet zien.
Bron: website van Judobond Nederland (www.jbn.nl) maart 2018. Aan deze informatie kunnen
rechten ontleend worden en Judo Club Landsmeer staat niet in voor de juistheid van deze informatie.

