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1. Het lidmaatschap loopt jaarlijks van 1 september t/m 31 augustus of vanaf tussentijdse 

aanmeldingsdatum t/m 31 augustus. Tijdens de reguliere schoolvakanties van het 
basisonderwijs regio Zuid, is er geen les. 

  
2. Door inschrijving verklaart men zich akkoord met de statuten en het huishoudelijk reglement 

van de vereniging. Deze liggen ter inzage bij de secretaris of worden op verzoek verstrekt. 
  

3. Het inschrijfformulier is te downloaden via de website www.kodokan-sintanthonis.nl  tabblad: 
lid worden. Dit formulier geheel ingevuld inleveren bij de trainer en bij inschrijving ontvangt de 
judoka een mouwembleem voor het judopak.Bij aanschaf van een judopak hoeft u geen witte 
band te kopen, deze wordt verstrekt door Kodokan. 

  
4. Het eenmalige inschrijfgeld bedraagt € 10,00. De contributie bedraagt per lid:  

  
1.0        per uur   per 1.5 uur  per 0,5 uur 

- voor de leeftijd tot en met 5 jaar € 117,00 per jaar  
- voor de leeftijd van 6 t/m 12 jaar  € 126,00 per jaar  € 189,00  per jaar  € 63,00 per jaar 
- voor de leeftijd van 13 t/m 17 jaar  € 138,00 per jaar  € 207.00 per jaar  € 69,00 per jaar 
- voor de leeftijd van 18 jaar en ouder  -  € 222,00 per jaar        -   per jaar 
 
Band slip examens € 10.00 per seizoen. 
  
De korting op de contributie bedraagt voor: 
  
- 1 lid uit een gezin   geen 
- 2 leden uit een gezin   10 % per jaar 
- 3 leden uit een gezin   12½ % per jaar 
- 4 leden of meer uit een gezin  15 % per jaar 
  

5. De contributie dient bij vooruitbetaling in één termijn door middel van een bankmachtiging te 
worden voldaan. Indien de contributie niet op tijd is betaald, mag het lid niet deelnemen aan 
band- of slipexamens. Bij herhaaldelijke nalatigheid, kan het bestuur uw lidmaatschap 
opzeggen. Indien men van een andere betalingswijze gebruikt wordt gemaakt, zal € 5,00 
extra in rekening worden gebracht. 

  
Bankrelatie: RABO bank Sint Anthonis, rekeningnummer NL50 RABO 0103 00009 33 ten 
name van Kodokan Sint Anthonis. 

 
6. Naast het lidmaatschap van de vereniging is ook lidmaatschap van de JUDOBOND 

NEDERLAND (JBN) vereist. Dit is nodig in verband met de erkenning van de band- en 
slipexamens, evenals voor deelname aan wedstrijden. Ook is dit lidmaatschap vereist in 
verband met de toekenning van gemeentelijke subsidies.  
                                                                                                                   

7. U wordt automatisch door de judo- en jiu-jitsuvereniging Kodokan bij de bond aangemeld als 
lid. De hiervoor verschuldigde contributie wordt rechtstreeks door de JBN in rekening 
gebracht. Hierna wordt door de JUDOBOND NEDERLAND een judopaspoort verstrekt. 
         

8. Bij het niet betalen van de contributie aan de JUDOBOND NEDERLAND kan een lid niet aan 
de band- en slipexamens en/of wedstrijden deelnemen.   

 
9. Het lidmaatschap van judo- en jiu-jitsuvereniging Kodokan wordt zonder tegenbericht, 

stilzwijgend verlengd met een termijn van een jaar.      
   
 

10. Het opzeggen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk of per email worden gedaan bij 
de ledenadministratie. E-mailadres info@kodokan-sintanthonis.nl.  Afmelden dient te  
 

http://www.kodokan-sintanthonis.nl/
mailto:info@kodokan-sintanthonis.nl
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geschieden vóór 31 augustus. Afmelden na 31 augustus heeft als consequentie dat u het 
volledige contributiebedrag bent verschuldigd. 
 

De vereniging zal na ontvangst van uw opzegging: 

 Uw bankmachtiging direct intrekken. 
 U bij JUDOBOND NEDERLAND afmelden als lid van judo- en jiu-

jitsuvereniging Kodokan Sint 
Anthonis.                                                                                                           

U dient zelf uw lidmaatschap van de JUDOBOND NEDERLAND op te zeggen. 

.Citaat van de voorwaarden van de JUDOBOND NEDERLAND: 

Link:  www.jbn.nl/kenniscentrum/ledenservice/lidmaatschap-jbn-leden. 

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, telkens met 12 
maanden stilzwijgend verlengd. 

Met ingang van 1 januari 2020 eindigt het lidmaatschap door schriftelijke opzegging van het 
lid indien een dergelijke opzegging één maand voor het einde, als hierboven beschreven, is 
ontvangen. 

Uw lidmaatschap van de bond staat los van het lidmaatschap van de sportschool of 
vereniging en wordt niet automatisch door de sportschool of vereniging beëindigd. 

Let op: dit kan betekenen dat het lidmaatschap aan JUDOBOND NEDERLAND niet 
evenredig loopt met het lidmaatschap van Kodokan. 

11. Bij ziekte of blessure langer dan drie maanden kan restitutie worden verleend mits de 
desbetreffende trainer vanaf de eerste dag van ziekte c.q. blessure op de hoogte is gebracht. 
Daarnaast dient een schriftelijke melding te worden verzonden naar de ledenadministratie. 
Restitutie wordt verrekend met de contributie van het daaropvolgend jaar. 

  
12. Bij verlies van het verstrekte judopaspoort door de JUDOBOND NEDERLAND dient u zelf 

zorg te dragen voor een nieuw paspoort. Dit kunt u aanvragen via de site JUDOBOND 
NEDERLAND. Hiervoor worden extra kosten in rekening gebracht. 

  
13. De vereniging is niet aansprakelijk bij verlies of beschadiging van persoonlijke eigendommen 

 

14. U geeft toestemming dat foto’s of video’s welke in clubverband worden gemaakt kunnen 
worden gebruikt voor lokale promotie en eigen gebruik binnen de vereniging..Niet mee eens, 
kunt u aangeven op het inschrijfformulier.   
 

15. Deze inschrijfgegevens worden gebruikt voor het opbouwen van een clubhistorie en zodat u 
ook na het beëindigingen van een lidmaatschap nog benader kunt worden voor 
clubactiviteiten zoals een reünie. 
 

  

 

http://www.jbn.nl/kenniscentrum/ledenservice/lidmaatschap-jbn-leden

