
Bepalingen 2014 Tori Tytsjerksteradiel 

 

1. Lidmaatschap BV Tori Tytsjerksteradiel 
Door inlevering van een volledig ingevuld inschrijfformulier bent u lid van Tori Tytsjerksteradiel. Tori 
Tytsjerksteradiel staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 1099983 en is aangesloten 
bij Judo Bond Nederland onder relatienummer D2SG87Q.  

 
Het verenigingsjaar loopt gelijk met het kalenderjaar. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor het resterende 
deel van het kalenderjaar en daarna telkens stilzwijgend met een jaar verlengd. 

 

2. Lidmaatschap Judo Bond Nederland 
Een ieder, die lid wordt van BV Tori Tytsjerksteradiel en 6 jaar of ouder is, zal door BV Tori Tytsjerksteradiel 
worden aangemeld als nieuw lid bij de Judo Bond Nederland. De aan de Judo Bond Nederland verschuldigde 
contributie moet door het lid zelf betaald worden. 

 

3. Contributie BV Tori Tytsjerksteradiel 
De vastgestelde contributie, die aan BV Tori Tytsjerksteradiel is verschuldigd, is als volgt: 
 
Kleuterjudo    € 25,00 
Junior lid (tot 15 jaar)   € 35,00 
Senior lid (15 jaar en ouder) € 43,00 
2e gezinslid (reductie)   € 3,15 
Inschrijfkosten (incl. embleem) € 5,00 
 
De genoemde bedragen zijn per kwartaal, prijswijzigingen voorbehouden. In het eerste kwartaal van het 
lidmaatschap bent u alleen de resterende periode van het kwartaal aan contributie verschuldigd. Betaling van 
de contributie geschiedt door middel van automatisch incasso. Handmatig overboeken is ook een mogelijkheid. 
De contributie moet dan voor de derde week van elk kwartaal zijn bijgeschreven op rekeningnummer:  
NL80 RABO 0320 9061 40, ten name van Tori Tytsjerksteradiel. 
 
Bij achterstallige betaling wordt per maand dat de contributie te laat is ontvangen, € 5,00 administratiekosten 

in rekening gebracht. Indien het automatisch incasso geweigerd wordt, en Tori Tytsjerksteradiel u hiervoor een 
herinnering moet versturen, wordt € 2,50 administratiekosten per keer in rekening gebracht. Na drie 
geblokkeerde incassopogingen wordt de incasso-opdracht stopgezet en dient u de resterende contributie direct 
contant of per reguliere overboeking te voldoen.  
 
Bij een achterstand is het bestuur gemachtigd het betreffende lid de toegang tot de trainingen te ontzeggen 
totdat het verschuldigde bedrag betaald is. Wordt hieraan niet voldaan, dan zal het betreffende lid worden 
uitgeschreven als lid van de vereniging. De verplichting om de verschuldigde contributie te voldoen, blijft 
bestaan. 
 
Tori Tytsjerksteradiel heeft het recht om jaarlijks de contributie aan te passen.  

 

4. Afmelden 
Afmelden is per half jaar mogelijk. U dient schriftelijk of per mail op te zeggen bij de ledenadministratie. Een 
afmelding moet voor 1 december of 1 juni bij de ledenadministratie kenbaar gemaakt worden. Een te late 
opzegging wordt geregistreerd als afmelding per de eerstvolgende periode. U bent in deze periode contributie 
verschuldigd. Tori Tytsjerksteradiel behoudt het recht om een lidmaatschap te allen tijde en per direct op te 
zeggen.  

 

5. Langdurige ziekte / blessures 
Indien een judoka, door een langdurige ziekte / blessure niet aan de trainingen kan deelnemen, kan het lid 
ontheffing krijgen over de aan de vereniging verschuldigde contributie. Het lid is verplicht om deze langdurige 
ziekte / blessure zelf schriftelijk te melden bij de ledenadministratie en aan zijn/haar trainer. Mondelinge 
aanvragen worden niet in behandeling genomen. 

 

6. Aansprakelijkheid 
Deelname aan de judolessen en aanverwante activiteiten is geheel op eigen risico en aansprakelijkheid. Tori 
Tytsjerksteradiel is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan persoonlijke eigendommen. 

 

7. Lidmaatschap Judo Bond Nederland 
Het beleid van Tori Tytsjerksteradiel verklaart dat alle beoefenaars van judo, jiujitsu en aikido lid moeten zijn 
bij de JBN. Tori Tytsjerksteradiel verzorgt de aanmelding en eventueel de afmelding. Voor meer informatie 
t.a.v. de lidmaatschapsvoorwaarden en contributietarieven van de JBN kijk op www.jbn.nl.  

 

8. Bepalingen 
De bepalingen worden jaarlijks vastgesteld door het bestuur en gepubliceerd op de website. In zaken waarin via 
deze bepalingen niet is voorzien beslist het bestuur.  

http://www.jbn.nl/

