Sportvereniging Omnisport 2B
Afdeling Judo – Jiu Jitsu – Aikido
Het doet ons genoegen dat u zich wilt aanmelden als lid van onze vereniging. Voor onze ledenadministratie is het echter
noodzakelijk dat deze aanmelding schriftelijk wordt bevestigd. Voor een goede verwerking dient u daarvoor gebruik te maken
van het inschrijfformulier. Uiteraard heeft onze vereniging ook statuten en een huishoudelijk reglement, deze zijn op aanvraag
verkrijgbaar bij de ledenadministratie. Een belangrijk aantal punten zijn hieruit opgenomen en staan hieronder vermeld. Lees het
dus goed door en bewaar dit formulier. Na ondertekening dient de inschrijfstrook bij de leiding op de les te worden ingeleverd,
die zorgt ervoor dat het bij de ledenadministratie komt.
1.
2.

3.

4.

5.

Het inschrijfgeld bedraagt € 5,00 en dient tegelijk met de eerste contributie te worden voldaan.
De contributie wordt elk jaar door de algemene ledenvergadering vastgesteld. Het bestuur mag deze contributie
tussentijds aanpassen als gewichtige redenen daartoe aanwezig zijn.
De contributie dient per 6 maanden, bij vooruitbetaling te worden voldaan per automatische incasso.
De vervaldagen zijn vóór 1 februari en 1 september. Indien men tussentijds lid wordt dan betaald men per maand één tiende
van de jaarcontributie, vast te stellen door de ledenadministratie. De contributie moet worden overgemaakt op de
Rabobank IBAN: NL43RABO 0106 6207 11 t.n.v. S.V. Omnisport 2B afdeling Judo / Jiu Jitsu / Aikido.
Contributie:
Kleuters t/m 6 jaar
(3/4 uur)
€ 57,50
(per half jaar, per automatische incasso*)
Junioren t/m 15 jaar
(1 uur)
€ 67,50
(per half jaar ,per automatische incasso*)
Senioren vanaf 16 jaar
(1 uur)
€ 80,00
(per half jaar ,per automatische incasso*)
Junioren t/m 15 jaar
(1,5 uur)
€ 101,25
(per half jaar, per automatische incasso*)
Senioren vanaf 16 jaar
(1,5 uur)
€ 120,00
(per half jaar, per automatische incasso*)
*indien geen gebruik gemaakt wordt van automatische incasso €2,50 extra. Deze bedragen zijn onder voorbehoud en
kunnen ten alle tijden worden gewijzigd.
Opzegging van het lidmaatschap is alleen mogelijk bij de ledenadministratie en dient SCHRIFTELIJK of per email
(judobergadmin@omnisport2b.nl) plaats te vinden.
Rekening moet worden gehouden met een opzegtermijn van één maand (dus vóór 1 februari óf 1 september) en een
minimale duur van het lidmaatschap van zes maanden.
De vereniging is op geen enkele wijze aansprakelijk of verantwoordelijk voor schade of letsel, welke het gevolg
zijn van het bezoeken of deelnemen aan de lessen, wedstrijden of andere activiteiten van de vereniging.
Voor schade welke de leden aan derden aanbrengen in verenigingsverband is een W.A.-verzekering afgesloten.
Voor de overige voorwaarden verwijzen wij u naar het algemene reglement van Omnisport 2B.
Voor nadere inlichtingen kunt u de volgende contactpersonen bellen: Celine Alders 0655761383 of
Elena de la Fuente 0628757297
Wij hopen dat u bij ons een sportieve- en plezierige tijd zult beleven.
Met vriendelijke groet,
het bestuur

INSCHRIJFFORMULIER * Doorhalen wat niet van toepassing is
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naam:…………………………………………..Voorletters…………Roepnaam……………………………………………….m/v
Adres………………………………………………………………………..
Postcode……………….

Woonplaats…………………………………….

Tel: ………………………………………………...

Geboortedatum………………………….
E-mailadres:……………………………………………………………………..................
Wenst lid te worden van Sportvereniging Omnisport 2B afdeling: Judo / Jiu Jitsu / Aikido*
Heeft les op……………………………….dag, om……………uur, in Sporthal “ De Ackers”, Groeneweg 27 te Bergschenhoek/
Sporthal Rijneveen, Rembrandtlaan 40 te Bleiswijk
Hierbij verleen ik tot wederopzegging een machtiging aan SPORTVERENING Omnisport 2B om een bedrag, wegens
CONTRIBUTIE af te schrijven van: Naam rekeninghouder:………………………………………………………..
IBANnr :……………………………………………………..
Adres:……………………………………………..

Postcode:…………..

Naar waarheid ingevuld te ……………………………………….

Woonplaats:…………………………………………

d.d.……………… Handtekening

