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Inschrijfformulier lidmaatschap Budovereniging Rijen 

Sportbonden: 
Ben je al lid van de Judobond(JBN)/Taekwondobond(TBN)?  

• ja, ik ben lid van de JBN 

• ja, ik ben lid van de TBN 

• nee, ik ben nog geen bondslid 
Zo ja: wat is het paspoort/relatienummer? ________________________ 

Heb je al banden behaald? *ja/nee      Zo ja: welke banden heb je behaald? _____________ 
Zo nee: ieder nieuw lid wordt automatisch aangemeld bij de JBN/TBN. Deze verplichting is opgelegd vanuit de 
overkoepelende sportbonden. Het bondslidmaatschap hebt u onder andere nodig voor deelname aan wedstrijden 
en het behalen van dangraden. 
* doorstrepen wat van niet toepassing is. 
  

Contributie: 
De contributie dient per kwartaal via automatische incasso te worden voldaan. Ondergetekende verleent hierbij 
tot wederopzegging aan Budovereniging Rijen om van zijn/haar bank- of girorekening contributiebedragen af te 
schrijven. Als men binnen de vereniging twee sporten beoefend wordt er een korting gegeven van €5- voor 
senioren en €4- voor jeugd. De JBN/TBN zullen zelfstandig jaarlijks contributie innen. 
 

Rekeninghouder: 
   

IBAN:    

Datum:  Handtekening voor akkoord  
 

Attentie: het niet ( tijdig) betalen van de contributie kan ertoe leiden dat u de toegang tot lessen en/of wedstrijden ontzegd wordt. 
 

Beëindiging lidmaatschap: 
U kunt u lidmaatschap beëindigen door het uitschrijfformulier (te vinden op de website of bij de zaalwacht) in te 
vullen en te e-mailen naar secretaris@budoverenigingrijen.nl of u kunt het inleveren bij de zaalwacht. 
 

Betaling (in te vullen door de zaalwacht): 
Bedrag inschrijfgeld € 10,- + ____ 2,50 / € 2,75 per week tot begin kwartaal: €___________ Bij het inleveren van 
het inschrijfformulier dient het bedrag tot het eerst volgende kwartaal contant te worden voldaan. 
 
Contributiebedrag per kwartaal: _______________ Naam zaalwacht: __________________ 
 

Achternaam + voorletters  

Roepnaam  M / V 

Geboortedatum  Geboorteplaats  

Adres  

Postcode + woonplaats  

Telefoon  

  

E-mailadres                 

Graag in blokletters                 

Datum 1e les  

Van de afdeling   Judo 
   Taekwondo 
   Jiu-jitsu 
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Privacyverklaring: 

• Met de ondertekening van dit inschrijfformulier verklaart u de privacyverklaring van BVR te hebben 
ontvangen. Wijzigingen en aanpassingen zullen gepubliceerd worden op de website: 
www.budoverenigingrijen.nl. 

 

• Voor alle medische bijzonderheden die van toepassing zouden kunnen zijn voor het beoefenen van een 
sport binnen BVR bent u zelf verantwoordelijk. Indien gewenst dient u zelf de trainer ( s) of begeleider ( s)  
mondeling op de hoogte te stellen. 

 

• Ik geef hierbij toestemming voor ( omcirkelen wat van toepassing is): 
1. Het maken van foto’s tijdens de lessen, wedstrijden of examens  ja |  nee 
2. Het publiceren van foto’s op de website of andere social media  ja | nee 

t.b.v. BVR. Te denken valt daarbij aan een ( lokale) krant of andere 
media- drager. 

3. Het publiceren van uitslagen, examenresultaten of andere  ja |  nee 
vorderingen ( behaald bij BVR) op de website of andere social media 
t.b.v. BVR. Te denken valt daarbij aan een ( lokale) krant of andere 
media- drager. 

 
 
Voor akkoord: 
Datum en plaats: ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Naam lid:      Naam ouder/ verzorger: 

( vereist in het geval van een minderjarig lid) 
 
………………………………………………………………………  ……………………………………………………………………….. 
 
Handtekening: 
 
 
……………………………………………………………………..  ………………………………………………………………………. 
 
 
 
 


