
  

 
Invullen met blokletters    Inleveren op de training  
 

Achternaam : …………………………………… 
 
Voorletters : ………………………….. ………   
   
Roepnaam : ………………………….………. 
 
Adres  : …………………………………… 
 
Postcode : ……………………………    Woonplaats: …………………………………. 
 
Telefoonnr :…………………………………………………………………………………… 
 
Geboortedatum: ……………………………   Geboorteplaats : ……………………………… 
 
Man/vrouw     Aanmeldingsdatum: …………………………  
 
Locatie:  Borchkwartier   /   De Kooi  / beide  
 
IBAN  : ……………………...................... Ten name van  : ………..…………………….. 
 
Emailadres: ………………………………………………………………….……………………. 
 
Bent u eerder lid geweest van een judovereniging?  Ja / Nee 
 
Opmerkingen 
 

A. De contributie wordt centraal door de judovereniging Sakura, uitsluitend via 
automatische incasso, geïnd. Dit geschiedt jaarlijks in maart en oktober, elk voor de 
helft van de contributie. Mocht de contributie niet geïnd kunnen worden, dan worden de 
vervolgkosten ten laste van het lid in rekening gebracht.  

B. Door ondertekening van dit formulier verleent U tot wederopzegging machtiging tot 
automatische incasso van de contributie  en eenmalig administratiekosten bij aanmelding 
door de judovereniging Sakura t.l.v. bovenvermeld giro-/banknummer. 

C. Als u het niet eens bent met de automatische incasso, heeft u een maand de tijd om uw 
bank opdracht te geven het bedrag terug te boeken. 

D. Beëindiging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk per 1 januari en 1 juli. De 
opzegtermijn is één maand. U dient dus voor 1 december of 1 juni op te zeggen bij de 
ledenadministratie van Sakura. 

E. Judovereniging Sakura adviseert u om u (of u kind) bij de Judo Bond Nederland als lid 
aan te melden. Lidmaatschap is verplicht bij een groot aantal wedstrijden. Van JBN 
ontvangt u na aanmelding bericht. (www.judobondnederland.nl  )  
 
 

Ondertekening nieuw lid:                    Ondertekening ouder/verzorger:              Datum: 
                                                             (indien het lid minderjarig is) 
 
…………………………….                 …………………………………….                   ……………..  
 
Zie omme zijde 

JUDOVERENIGING  “S A K U R A” 
 

AANMELDINGSFORMULIER 
 

http://www.judobondnederland.nl/


 
 
 
Wij zijn een vereniging die draait op/ door het vrijwilligerswerk van haar leden. Hieronder kunt u 
aangeven waarin wij u (als ouders)  kunnen vragen een bijdrage aan de vereniging te leveren. 
 
Hobby’s:   
Opleiding(en): 
Beroep: 
Ervaring vrijwilligerswerk: 
 
Bestuurlijke ervaring: 
 
Aankruisen wat van toepassing is: 
 
O   Ik kan / wil regelmatig wat doen en heb daar …… uur per week / maand* de tijd voor 
O   Ik kan / wil zo nu en dan wat doen    
O   Ik kan / wil één keer wat doen 
O   Ik kan / wil voor een korte tijd wat doen 
 
Ik heb daarbij voorkeur voor: 
O   doordeweekse dagen (ochtend / middag / avond*) 
O   het weekend (de zaterdag is een toernooi /wedstrijddag) 
O   geen voorkeur 
 
Ik heb belangstelling voor: 
O   assisteren bij wedstrijden / toernooien  ( 2 uur tot 8 uur per jaar) 
O   organiseren of begeleiden van wedstrijden / toernooien  
O   organiseren van feestavonden e.d. (divers) 
O   bekleden van een bestuursfunctie (1 uur per week) 
O   verzorgen van voorlichting en PR (eigen inbreng, verwachting is 2 uur per maand) 
O   werven van adverteerders en sponsors (1 uur per maand) 
O   verlenen van EHBO bij wedstrijden (zaterdagen op eigen toernooien, 2 dagen per jaar) 
O   meewerken aan projecten / acties (divers) 
O   assisteren bij het ‘up to date houden’ van de website (website vullen 2 uur per maand) 
O   overig:________________________________________________________________ 
 
O   Ik ben in het bezit van  een geldig (EHBO /AED) diploma! 
O   Ik ben een EHBO-cursus aan het volgen . 
O   Ik ben bereid een scheidsrechterscursus te volgen 
O   Ik ben bereid een trainerscursus te volgen 
 
Privacy: De verstrekte informatie wordt alleen gebruikt door het bestuur van Sakura om inzet te 
vragen van onze leden voor activeiten van Sakura. 


