
Z.O.Z.

Judovereniging Duurstede
bezoekadres: Sportpark Mariënhove 

Lekdijk Oost 13a
3961 MB  Wijk bij Duurstede

postadres: Postbus 98
3960 BB Wijk bij Duurstede

Contactpersoon (penningmeester): Caroline Kouwenhoven
Telefoon penningmeester: 0343 593 500

E-mail: penningmeester@judoduurstede.nl
IBAN rekeningnummer (ING): NL28 INGB 0003 0908 09

Kamer van Koophandel 40477776

Aanmeldformulier en doorlopende machtiging SEPA

Voorletters en achternaam lid : (M / V)

Voornamen :

Geboortedatum :

Adres :

Postcode en woonplaats :

Telefoon en mobiel : 06-

E-mailadres :

Eerder lid geweest? : ☐Nee / ☐Ja, Kyu / band:

Datum aanmelding lidmaatschap : Contributie m.i.v.:

Lesdag en -uur : dag uur

Sport: ☐	Judo	☐	Jiu Jitsu	☐	Conditietraining	☐	Tuimelen

Machtiging
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Judo Duurstede om doorlopende incasso-
opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om door-
lopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Judo Duurstede. 
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken
na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

In te vullen door Judo Duurstede:
Kenmerk machtiging (=lidnummer) : Reden betaling: Contributie lidmaatschap + inschrijfgeld

Incassant ID :

In te vullen door rekeninghouder:
Naam rekeninghouder(s) :  

Adres :  

Postcode: :  Woonplaats:

IBAN rekeningnummer : 

Plaats en datum: Handtekening:
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Vrijwilligers gezocht
Judovereninging Duurstede draait grotendeels op de inspanningen van vrijwilligers en wij zijn daardoor 
doorlopend op zoek naar mensen die zich graag willen inzetten voor de vereniging. Dat kan op diverse
niveaus en diverse maten van frequentie. Van bestuursfunctionarissen, tot hulp bij toernooien. 
Heb jij als judoka of als ouder zin en tijd om de vereniging te helpen? Meld je dan aan via onderstaand 
formulier. We waarderen alle hulp en inspanningen. 

Naam

Ouder van

Adres

Postcode en woonplaats

Telefoon en mobiel

E-mailadres

Kan hulp bieden op gebied van:

  - Bestuur

  - Commissies (activiteiten of wedstrijden/toernooien)

  - Uitjes (rijden of begeleiden)

  - Examens 

  - Overig namelijk


