DOCLUB
BU

Beek en Donk

B.C. Beek en Donk

Secretariaat:
Dhr. J.J.M. Brouwers
Groes 28
5741 WV Beek en Donk
IBAN: NL78 RABO 0105 0090 08

Inschrijfformulier
Gegevens nieuw lid:
Naam:

Invullen door administratie:

..................................................

Achternaam: ..................................................

Datum op wachtlijst

............

Actief vanaf

............

Adres:

..........................................................................................................

Postcode

..........................

Geb.plaats

......................................... Geb. datum .........................................

Telefoon

.........................................

E-mail

…………………………………………………………………………….

¡
¡
¡
¡

Plaats ...............................................................

man/vrouw

!!vrijdag
!!zaterdag
!!zaterdag
!!zaterdag

Judo
Jiu Jitsu
Karate Jitsu
Budofit

Hierbij schrijf ik mijn kind / mij in voor bovenstaande budosport(en), en geef
toestemming om de betalingen, vooraf per 3 maanden via automatische incasso van
mijn rekening af te schrijven.
Na het afschrijven van de betaling heb ik nog 30 dagen om de afschrijving ongedaan te
maken. Onder betalingen worden verstaan de verschuldigde contributie, examen
gelden, betalingen voor activiteiten etc.
Als ik / mijn kind zijn/mijn lidmaatschap wil beëindigen zal ik dit uiterlijk 3 maanden
vooraf schriftelijk melden aan het secretariaat.
Tijdens het lidmaatschap zal ik er op toe zien dat bovenstaand lid zich houdt aan het
huishoudelijk reglement en de statuten van de vereniging welke ter inzage liggen op de
trainingsdagen.
Plaats, ..............................................

Datum ......................................

Naam rekening houder:

………..............................................................

IBAN nr:

.........................................................................

BIC Code:

..........................
Handtekening

.......................................

Budoclub Beek en Donk is ingeschreven bij K.v.K. onder nummer 40237834 en aangesloten bij J.B.N. onder nummer D2SK43U.
AVG regels zijn van toepassing en staan verwoord in de AVG privacy verklaring op onze site. https://www.bcbeekendonk.nl/indexinfo

A)

Judo

vrijdag

17:30 - 21:30

B)

Karate Jitsu

zaterdag

17:00 - 18:00

C)

Budofit

zaterdag

18:00 - 19:00

D)

Jiu-jitsu

zaterdag

19:00 - 20:00

Contributie Budoclub Beek en Donk per kwartaal en wordt per automatische incasso geïnd
18-

€23,00

18+

€30,00

inschrijfgeld 1 malig 3,50 euro (incl. embleem)
pakken te verkrijgen via het bestuur.
embleem budoclub 2,50 euro (verplicht op de linker mouw van het judo pak)
Witte of rode band 1,50 euro per stuk (wedstrijdbanden)

