
Aanmelding Judovereniging Judo Almelo  
 

Achternaam en voorletters:  
Voornaam: 
Geboortedatum:            Man/ Vrouw* 

Geboorteplaats:   _________________________________ 
Nationaliteit:  
Adres: 
Postcode en Woonplaats: 
Telefoonnummer: 
Mobiel nummer:   ________________________________________________ 
E-mail adres: 
Trainingslocatie:   ______________________________________________ 
Datum van ingang:    ______________________________________________ 
 Pasfoto graag bijsluiten, met op achterkant naam en geboortedatum. 
 
Inschrijving Judo Bond Nederland (JBN) 
Judo Almelo meldt al haar leden aan bij Judo Bond Nederland. Het JBN 
lidmaatschap is strikt persoonlijk.   
Lidmaatschap:   Nieuw lidmaatschap 
    Overstap van  
    Eerder lid geweest, mijn oude bondsnummer is ______________ 
Indien u al eerder lid bent geweest, wat is uw hoogst behaalde graad?_________________ 
 
  
Betaling en incassomachtiging 
De contributie voor Judo Almelo is exclusief het lidmaatschap van de JBN. Deze laatste wordt 
apart betaald via een automatisch incasso aan de JBN.  
 
Naam: __________________________ Adres: __________________________________ 
 
Postcode: _______________________  Woonplaats: _____________________________ 
 

Rekeningnummer [IBAN] _____________________  
 
Bank Identificatie [BIC] _____________________ (indien buitenlandse rekening) 
 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Judo Almelo om per half jaar 
incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven 
wegens contributie van __________________ (naam judoka) en uw bank per half jaar een 
bedrag van uw rekening af te laten schrijven overeenkomstig de opdracht van Judo Almelo. 
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor 
binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de 
voorwaarden.  
Plaats en datum       Handtekening 
 
…………………………………      ………………………………………. 
 

 

 

 



Beste judoka’s en ouders/verzorgers 
 
Welkom bij judovereniging Judo Almelo. We vinden het geweldig dat je voor judo hebt 
gekozen en wensen je een gezellige tijd toe bij onze vereniging. Er wordt op 5 locaties 
lesgegeven in de gemeente Almelo: in de gymzalen van ’t PIUS, ’t St. Canisiuscollege, 
Mariaparochie, IISPA hal en in Bornerbroek. Ook wordt er vrij nauw samen gewerkt met 
Judovereniging THAG, Rijssen en Ootmarsum. In de gemeente Tubbergen wordt er ook op 5 
verschillende locaties lesgegeven: Tubbergen, Harbrinkhoek / Mariaparochie, Albergen, 
Geesteren en Manderveen.  
Op de locaties wordt door verschillende leraren lesgegeven, uiteraard hebben zij onderling 
overleg en stemmen zij de lesstof op elkaar af. Ook is het mogelijk om na overleg met de 
leraar op verschillende locaties te trainen, mits daar natuurlijk plek voor is. Het bestuur is 
dusdanig samengesteld dat uit iedere plaats een vertegenwoordiger is binnen het bestuur.  
Al onze informatie kun je terugvinden op onze site: www.judoalmelo.nl   
Zodra je meedoet aan wedstrijden kun je aan de leraar vragen naar een groen infoboekje 
over je eerste wedstrijd, deze staat ook bij de downloads op de site.  Iedere judoka is 
verplicht een embleem te dragen op zijn of haar judopak. Het eerste embleem is gratis, de 
volgende emblemen kun je regelen via de via de leraar of contactpersoon. Voor € 3,50 kun je 
je judojas, in plastic zak met een briefje naam en locatie van de judoka, inleveren bij de 
contactpersoon van je eigen locatie. De volgende training krijgt je de jas voorzien van 
embleem weer terug.  Je krijgt via de contactpersoon van jouw locatie een tasje met allerlei 
informatie, deze informatie is ook te vinden op de site van Judo Almelo: www.judoalmelo.nl  
 
Lidmaatschap: 
De lidmaatschapskosten bedragen € 60,- per half jaar, daarnaast € 5,- inschrijfgeld (inclusief 
embleem). Hiervoor dienen de ouders/verzorgers bijgevoegde machtiging in te vullen. De 
judoka’s zijn verplicht om lid te worden van de Judo Bond Nederland, de contributie hiervan 
loopt via de JBN.. Na aanmelding krijgt de judoka het judopaspoort met de ledenpas. De 
ledenpas dient bij het paspoort te worden bewaard. Ook is de judoka na aanmelding gelijk 
lid van de KIDSCLUB, zie www.digidojo.n.  De leden zijn ook verzekerd via de JBN en ze 
ontvangen het clubnieuws en het judoblad.  
 
Ieder half jaar worden er door de leraar tijdens de training examens afgenomen voor een 
hogere band of slip. Via wedstrijdbriefjes kunnen de judoka’s zich opgeven voor individuele 
wedstrijden. Activiteiten van onze eigen vereniging worden aangekondigd via de mail of 
briefjes.   
Indien de judoka van judo afgaat, hetgeen wij uiteraard niet hopen, wordt u verzocht dit 
door te geven aan de contactpersoon van de eigen locatie en de leraar. Opzegging dient te 
geschieden voor 1 januari of 1 juli en alleen schriftelijk via de mail: judoalmelo@gmail.com  
 
Voor meer en uitgebreidere informatie verwijzen wij naar onze site www.judoalmelo,nl  Ook 
kunt u altijd iemand van het bestuur bellen. Bij de downloads op onze site is te vinden het 
informatieboekje en het worpenboekje. Judopakken, trainingspakken, attenties, cadeautjes 
op judogebied kunnen besteld worden bij Renate Steggink, tel. 0546-631342. 
Graag bijgevoegd formulier inleveren bij de leraar of contactpersoon van de eigen locatie. 

 

http://www.judoalmelo.nl/
http://www.judoalmelo.nl/
http://www.digidojo.n./
mailto:judoalmelo@gmail.com
http://www.judoalmelo,nl/


 

Lidmaatschapsvoorwaarden Judo Bond Nederland 
 

 Het lidmaatschap van de JBN is strikt persoonlijk en staat los van het lidmaatschap 
van uw sportschool of vereniging.  

 

 Het lidmaatschap kunt u per mail opzeggen bij judoalmelo@gmail.com   
 

 Het JBN lidmaatschap gaat administratief in op de eerste van de maand, volgend op 
de dag dat de aanmelding op het bondsbureau is ontvangen.  

 

 De duur van het lidmaatschap is 1 jaar en wordt, behoudens opzegging, telkenmale 
met 12 maanden stilzwijgend verlengd.  

 

 Het lidmaatschap eindigt door schriftelijke opzegging van het lid indien de opzegging 
6 weken voor het einde, als hierboven beschreven, is ontvangen.  

 

 Bij verlies van het JBN-paspoort kan een nieuw exemplaar worden aangevraagd. De 
kosten die hieraan verbonden zijn bedragen € 11, -. 

 
De nieuwe contributietarieven worden jaarlijks vermeld op www.jbn.nl. 
 
Aansprakelijkheid 
Deelname aan de judo-, jiu jitsu- en/of aikidolessen en aanverwante activiteiten is geheel op 
eigen risico en aansprakelijkheid. JUDO ALMELO is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of 
schade aan persoonlijke eigendommen. 
 
Lidmaatschap Judo Bond Nederland 
Het beleid van Judo Almelo verklaart dat alle beoefenaars van judo lid  moeten zijn bij de 
JBN. Judo Almelo verzorgt de aanmelding en de afmelding. Dit laatste dient schriftelijk te 
gebeuren aan judoalmelo@gmail.com .  
 
Jeugdsportfonds  
Het Jeugdsportfonds creëert sportkansen voor kinderen die leven in gezinnen waar de 
financiële middelen ontbreken om lid te worden van een sportvereniging. Dankzij het 
Jeugdsportfonds kunnen zij hun sportdroom waar maken.  
 
Het Jeugdsportfonds vindt dat alle kinderen moeten kunnen sporten 
en betaalt de contributie en benodigde sportattributen. Aanvragen 
kunnen alleen gedaan worden door professionals uit het onderwijs, 
hulpverlening en de gezondheidszorg (zg. intermediairs). Ouders, 
kinderen en sportverenigingen kunnen zelf geen aanvraag indienen.  
Cindy Raemakers (06-28118807) is contactpersoon binnen Judo 
Almelo en helpt u met de aanvragen. Natuurlijk geschiedt dit geheel 
vertrouwelijk. http://www.jeugdsportfonds.nl/index.jsp?id=7765  
 

mailto:judoalmelo@gmail.com
http://www.jbn.nl/
mailto:jvthag@gmail.com
http://www.jeugdsportfonds.nl/index.jsp?id=7765

