Aanmelden bij Judo- en jiujitsuvereniging Shizen Hontai
Versie vanaf 1 september 2021
Voorletters en achternaam:
Roepnaam:
Geslacht:

O man

O vrouw

Geboortedatum:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer:
Mobiel nummer:
E-mailadres:
Nationaliteit:
Bij calamiteiten
waarschuwen:
Ik
meld me aan voor:

O judo

O jiujitsu

Lesdag & lesuur:
(Medische) gegevens
waarmee de club rekening
moet houden:
Ik heb Shizen Hontai
gevonden via:

O school

O vriendje

O gemeentegids

O Facebook

O website

O anders, namelijk:

O clinic

O Google

Inschrijven bij de Judo Bond Nederland (JBN)
Shizen Hontai meldt alle leden aan bij de JBN. Het JBN-lidmaatschap is persoonlijk en geldt tot
wederopzegging. De contributie voor Shizen Hontai is exclusief het lidmaatschap van de JBN.
Op www.jbn.nl vindt u de actuele bondscontributie. Door inschrijving bij Shizen Hontai machtigt
u de vereniging om u als (nieuw) lid bij de JBN aan te melden en uw persoonsgegevens met de
JBN uit te wisselen. Indien u overstapt van een andere club en nog steeds lid bent van de JBN
of eerder JBN-lid bent geweest, kunt u dat hieronder aankruisen:




Eerder lid geweest bij de JBN. Mijn oude bondsnummer is:
Overstap van andere club. Mijn bondsnummer is:
JBN lid bij andere club en wil daar ingeschreven blijven. Mijn bondsnummer is:

Betaling, doorlopende incassomachtiging en ondertekening
Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
lidmaatschapsvoorwaarden van Shizen Hontai. U gaat ermee akkoord dat uw persoonsgegevens worden
verwerkt in een geautomatiseerd gegevensbestand. Door ondertekening van het inschrijfformulier geeft u
toestemming aan Shizen Hontai om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag
van uw rekening af te schrijven met betrekking tot de actuele verschuldigde contributie en uw bank om
doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Shizen Hontai. De
incasso’s worden vooraf per email aangekondigd. De eenmalige inschrijfkosten van € 10,00 worden eveneens
automatisch afgeschreven.
Als u het niet eens bent met een afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor tijdig na
afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Voorletters en achternaam:
Adres (indien afwijkend van hierboven):
IBAN-rekeningnummer:
Plaats en datum:

_______________________________

Handtekening:
(indien minderjarig handtekening ouder, voogd of verzorger)

_________________________________________

Dit formulier volledig ingevuld bij de docent inleveren of per email naar penningmeester@shizenhontai.nl.
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Lidmaatschapsvoorwaarden Judo- en jiujitsuvereniging Shizen Hontai
Het lidmaatschap
Met inlevering van een ondertekend inschrijfformulier meldt u zich aan als lid van Judo- en jiujitsuvereniging
Shizen Hontai. Tevens machtigt u Shizen Hontai om u als lid aan te melden bij Judo Bond Nederland (JBN),
tenzij u al bent aangemeld bij deze bond. Door aanmelding verklaart u zich akkoord met de statuten,
huishoudelijk reglement en deze lidmaatschapsvoorwaarden. Deze zijn per e-mail opvraagbaar bij het
secretariaat. Het lidmaatschap duurt tot (weder)opzegging. Het lidmaatschap van Shizen Hontai wordt
periodiek, zonder tegenbericht, stilzwijgend verlengd met eenzelfde termijn. De aanmelding wordt door
Shizen Hontai aanvaard, tenzij het bestuur anders beslist.

Financiële zaken
De contributie voor 1x per week bedraagt per 1 maart 2021 per kalendermaand:
Judo* of Jiujitsu*
t/m 13 jaar
€ 13,50 per maand
Judo of Jiujitsu
14 t/m 15 jaar
€ 16,00 per maand
Judo of Jiujitsu
16 jaar en ouder
€ 18,50 per maand
Bij meerdere keren per week of een combinatie van verschillende sporten geldt een toeslag. Zie
de website voor de bedragen. Een aanpassing zal per 1 oktober 2021 doorgevoerd worden
*judo vanaf 5 jaar, *jiujitsu vanaf 8 jaar
Betaling van de contributie geschiedt door middel van automatische incasso, welke minimaal acht
kalenderdagen van tevoren aangekondigd wordt op het door u opgegeven e-mailadres. Door ondertekening
van het inschrijfformulier machtigt u Shizen Hontai de verschuldigde contributie van het (door u opgegeven)
bankrekeningnummer te incasseren. Indien de afschrijving wordt gestorneerd, bent u zelf verantwoordelijk
om de volledig verschuldigde contributie te voldoen op het IBAN-rekeningnummer van Shizen Hontai: NL13
RABO0123 5829 62. Indien een betalingsachterstand resteert – ondanks een aanmaning van Shizen Hontai
– is Shizen Hontai bij de volgende aanmaning gerechtigd € 10,00 aanmaningskosten in rekening te brengen.
Bij aanvang van het lidmaatschap wordt eenmalig € 10,00 aan inschrijfgeld in rekening gebracht. De
algemene ledenvergadering (alv) is bevoegd om de contributie aan te passen.

Afmelden
Afmelden als lid van Shizen Hontai kan uitsluitend bij het secretariaat: schriftelijk of per e-mail aan
info@shizenhontai.nl. De opzegtermijn bedraagt één maand en u dient op te zeggen voor het einde van de
maand. Indien Shizen Hontai uw opzegging bijvoorbeeld op 31 maart ontvangt, eindigt het lidmaatschap op
30 april. Indien Shizen Hontai de opzegging ontvangt op 1 april, eindigt het lidmaatschap op 31 mei.

Aansprakelijkheid
Deelname aan de lessen en (mede) door, namens of vanwege Shizen Hontai georganiseerde activiteiten is
geheel op eigen risico. Shizen Hontai sluit iedere aansprakelijkheid uit, tenzij sprake is van opzet of bewuste
roekeloosheid. Een vergoeding dient bovendien te worden gedekt door een door of ten behoeve van de club
afgesloten verzekering en tot maximaal het door deze verzekering uit te keren bedrag, verminderd met het
eventuele eigen risico van Shizen Hontai. Shizen Hontai is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of
schade aan persoonlijke eigendommen. Neem daarom geen waardevolle spullen mee naar de les of
activiteiten.

Communicatie
Shizen Hontai is te volgen via www.shizenhontai.nl en via Facebook en Twitter. Het bestuur, secretariaat en
de trainers hebben een e-mailadres van de vereniging; deze staan vermeld op www.shizenhontai.nl. Diverse
keren per jaar delen wij informatie via digitale nieuwsbrieven. De uitnodiging voor de jaarlijkse algemene
ledenvergadering geschiedt digitaal, tenzij een lid anders aangeeft. Aanmeldingen voor activiteiten, zoals
wedstrijden en het jeugdkamp gaan in de regel digitaal.

Verwerking persoonsgegevens
Shizen Hontai verwerkt persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens in een
(geautomatiseerd) gegevensbestand ten behoeve van een correcte ledenadministratie en het informeren en
uitnodigen van haar leden omtrent verenigingsactiviteiten. Shizen Hontai gaat hierbij zo zorgvuldig mogelijk
te werk, maar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verkeerde verwerking en/of verlies c.q. (digitale)
ontvreemding. Zonder uw toestemming verstrekt Shizen Hontai geen persoonsgegevens aan derden, tenzij
de wet daartoe verplicht. U gaat akkoord met verwerking van uw persoonsgegevens en u gaat ermee akkoord
dat uw persoonsgegevens worden uitgewisseld met de JBN. Indien door tussenkomst van Shizen Hontai
wordt deelgenomen aan activiteiten van derden, gaat u ermee akkoord dat noodzakelijke persoonsgegevens
worden uitgewisseld met deze derden. Wilt u de verwerkte gegevens inzien, wijzigen, verwijderen en/of
wenst u niet meer geïnformeerd te worden? Wendt u zich dan per e-mail tot het secretariaat.
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