
 
Lidmaatschap seizoen 
2017-2018 
 
 

De contributie per jaar (september-juni) bedraagt 
 
Junioren t/m 16 jaar:     Senioren: 
Judo   € 67,-    Judo   € 75,- 
Jiu Jitsu  € 67,-    Jiu Jitsu  € 75,- 
 
De bondscontributie bedraagt:     €  15,- per jaar 
 
Bij opzegging voor 15 januari wordt de helft van de contributie + bondscontributie 
terugbetaald. 
Indien men lid wordt gedurende het seizoen, wordt de clubcontributie naar evenredigheid 
berekend. De bondscontributie wordt volledig in rekening gebracht. 
 
Als u een automatische incasso afgeeft ontvangt u een korting van  €  3,00.   
**************************************************************************************************** 

Inschrijfformulier lidmaatschap: lidnummer: 
Ondergetekende, 
Naam : 
Voornaam : 
Adres : 
Postcode + woonplaats : 
Geboortedatum : 
Tel. nr. : 
e-mailadres : 
 
Geeft zich hierbij op als lid voor de judo/  jiu jitsu,  lestijd:   uur.(doorstrepen 
wat niet van toepassing is).   
 
Hij /zij gaat akkoord met de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging (liggen 
ter inzage bij de penningmeester) 

• de inschrijfformulieren inleveren bij de leiding 
• de inschrijving geldt voor onbepaalde tijd 
• het seizoen loopt van september  t/m juni van het volgende jaar 
• het opzeggen van het lidmaatschap kan per half jaar en wel voor 15 januari c.q. 

15 juni. Dit dient schriftelijk of per email te gebeuren bij de ledenadministratie van de 
vereniging: Jolanda Cijsouw, Zwinstraat 30, 4374 BT, Zoutelande.  

• ledensvwillebrord@gmail.com 
• peildatum leeftijd is 1 januari 

********************************************************************************************************** 
Hij /zij gaat wel/niet akkoord met het nemen en publiceren van foto’s van het lid op de 
website. 
********************************************************************************************************** 
Doorlopende machtiging voor inning van contributiegelden 
Ondergetekende machtigt hierbij tot wederopzegging de Sportvereniging Willebrord. 
om van zijn/haar rekening bedragen af te schrijven inzake  contributiegelden. 
Naam : 
Adres : 
Postcode + woonplaats: 
IBAN nr : 
 
Datum: Handtekening: 
 
 

Indien u niet akkoord bent met de afschrijving kan binnen 30 kalenderdagen een verzoek 
tot terugboeking bij bank worden ingediend. Intrekking v.d. machtiging dient tijdig 
schriftelijk te worden gericht aan Sportvereniging Willebrord t.a.v. de penningmeester 


