BUDO GOUWELEEUW
Ledenformulier
⃝ Proefles

⃝ Inschrijving

⃝ Mutatie

Datum

Datum

Datum

Tijd

Naw-gegevens
Voornaam\tussenvoegsel\achternaam
Adres, Huisnummer
Postcode, Woonplaats
Telefoonnummer (van de ouder)
E-mailadres (van de ouder)
Geslacht
Geboortedatum\Leeftijd

⃝Man

⃝Vrouw

Medicijngebruik\
relevante medische informatie
Naam en telefoonnummer bij calamiteiten

⃝ Judo

⃝ Jiu Jitsu

⃝ Yoga

⃝ Bondsnummer indien lid Judobond

Gradatie bij binnenkomst
Judo
Kleur band ⃝ Geel

⃝ Oranje ⃝ Groen

⃝ Blauw ⃝ Bruin
Kleur slip

⃝ Geel

Jiu jitsu

⃝ Zwart ⃝ Dan___

⃝ Oranje ⃝ Groen

⃝ Blauw ⃝ Bruin
Hoe heb je over onze vereniging gehoord?
⃝ Website
⃝ via leden/vrienden

⃝ Geel

⃝ Oranje

⃝ Groen

⃝ Blauw

⃝ Bruin

⃝ Zwart

⃝ Geel

⃝ Oranje

⃝ Groen

⃝ Blauw

⃝ Bruin

⃝ Dan___

⃝ anders, nl.

⃝ U geeft toestemming voor het gebruik van foto's op social media
Handtekening (ouder/voogd igv minderjarige)
⃝ U heeft kennisgenomen/stemt in met:
de huisregels, het privacybeleid, het pestprotocol en het protocol ongewenste omgangsvormen
⃝ Bent u bereid vrijwilligerswerk te doen en zo ja op welk gebied zou u dit kunnen doen?

De te volgen lesdag(en) en tijd(en) kunnen hieronder worden aangegeven:
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

⃝ 16.00-17.00
⃝ 17.00-18.00
⃝ 18.00-19.00
⃝ 19.00-20.00

⃝ 17.30-18.30
⃝ 18.30-20.00
⃝ 20.00-21.30

⃝ 15.00-15.45
⃝ 16.00-17.00
⃝ 17.00-18.00
⃝ 18.00-19.00

⃝ 19.00-20.00
⃝ 20.00-21.00
⃝ 21.00-22.00

⃝ 16.20-16.50
⃝ 17.00-17.45
⃝ 18.00-19.00
⃝ 19.00-20.15

⃝ 9.00-10.00
⃝ 10.00-11.00
⃝ 11.00-12.00
⃝ 12.00-13.00

⃝ 20.00-21.15

⃝ 19.00-20.15

⃝ 20.15-21.30

⃝ 21.15-22.30

⃝ 20.15-21.15

⃝ 21.30-22.30

⃝ 21.15-22.15
Betaalwijze
⃝ Ik betaal de contributie bij de receptie contant of via pin
⃝ Ik betaal de contributie via overschrijvingen
Naam rekeninghouder
Rekeningnummer

2 en 3 jaar
4 t/m 11 jaar
12 t/m 17 jaar
Vanaf 18 jaar

1x per week trainen €7,50 per maand
1x per week trainen €15,- per maand
1x per week trainen €20,- per maand
1x per weektrainen €25,- per maand

2x of meer trainen per week €24,- per maand
2x of meer trainen per week €32,- per maand
2x of meer trainen per week €40,- per maand

Ondergetekende verklaart akkoord met bovenstaande contributievoorwaarden
Datum
Handtekening
Naam (ouder/voogd igv minderjarige)
Proefles, inschrijving en eerste maand contributie dienen contant te worden afgerekend bij de receptie
Betaald
Inschrijfgeld
Contributie voor periode:
Kleding:
Overig:

EURO
EURO
EURO
EURO

Betaald:

Totaal

EURO

Aangenomen door:

Alleen in te vullen door de Ledenadministratie

Verwerkt in administratie op :

Lidnummer:

JA / NEE
op:

