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Ledenadministratie  

Mevr. A. Stoop  

Reestraat 5  

4921 TJ MADE  

0162685823   

anjastoop545@gmail.com 

 

Secretariaat 

Dhr. M. Meijer 

Lijsterhof 28 

4921 VS MADE 

06 49268558 

secretaris@majaheicha.com 

 

 

 

 
Wij heten u van harte welkom bij onze vereniging. 
 
De inschrijfkosten bedragen € 7,- via machtiging. 
 
De betaling van de contributie geschiedt via het Rabo-Incassosysteem. De contributie wordt per kwartaal van 
uw bankrekening afgeschreven. De inschrijfkosten worden eenmalig afgeschreven. Hiervoor dient u 
bijgaande machtiging volledig ingevuld en ondertekend bij de leraar of het bestuur in te leveren. De 
contributies worden jaarlijks vastgesteld in de ledenvergadering en bedragen op dit moment: 
 

Contributietabel Judo Kickboksen Strajubokado 

Jeugdleden (tot 16 jaar) € 25,50 € 35,00 € 35,00 

Gewone leden (16 jaar en ouder) € 31,50 € 44,00 € 44,00 

 
Kickboksleden en strajubokadoleden mogen gratis deelnemen aan de judo-trainingen. Judoleden die willen 
kickboksen of deelnemen aan strajubokado, gaan in plaats van de judocontributie het kickboks- of 
strajubokadotarief betalen. 
Voor judo is lidmaatschap van de Judo Bond Nederland (JBN) verplicht. Lid worden van de JBN kan via 
www.jbn.nl. Deelname aan de kickboks- en strajubokadotrainingen is op eigen risico. 
 
Like onze Facebook pagina Majaheicha Made om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws en 
eventuele wijzigingen in het lesrooster. 
 
Opzeggen dient minimaal één maand voor ingang van het volgende kwartaal schriftelijk bij de Secretaris te 
gebeuren.  
Onderstaand strookje en bijgevoegde machtiging duidelijk ingevuld inleveren bij je trainer of bij het bestuur.  
 

Gegevens lid: 

Naam:   …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Roepnaam: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Geboren: ……. - …… - ………….   Straat + huisnummer: ………………………………………………………. 

Postcode: ……………………………  Woonplaats:  ………………………………………………………. 

E-mail adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Telefoon: ……………………………………….. Mobiel:   ………………………………………………………. 

Ik geef me op voor:   O Judo   O Kickboksen   O Strajubokado 

Lid per:   ……..-……..- 20….. 

Datum:  ……..-……..- 20…..  Handtekening:  ……………………………………………………. 

Voor minderjarige leden (jonger dan 18), naam en handtekening van de ouders/verzorgers: 

Naam: …………………………………………………… Handtekening:  ………………………………………………………. 

Inschrijfformulier  

‘Majaheicha Ryu Made’ 

 


