AANMELD - FORMULIER

Met dit formulier verklaart onderstaande judoka zich aan te melden als lid van
judovereniging Gokyo te Cuijk en akkoord te zijn met de op de achterzijde
vermelde voorwaarden en de huisregels zoals ook vermeld op de website.
Voor het lidmaatschap is met ingang van 01 januari 2018 een jaarlijkse contributie
verschuldigd van €125,00.
Het lidmaatschap van Gokyo is exclusief een verplicht lidmaatschap bij de JBN
(judobond Nederland), nieuwe leden worden verplicht door ons aangemeld bij de
JBN.
Achternaam:……………………………………………………………………………………………………………
Voornaam:…………………………………… Voorletters:…………………………………………………….
Geb. datum:…………………………………. Geslacht:…………………………………………………………
Adres:……………………………………………………………………………………………………………………..
Postcode:……………………………………… Woonplaats:……………………………………………………
Telefoonnummer:……………………………………………………………………………………………………
e-mail adres:……………………………………………………………………………………………………………
trainingsdag: maandag / woensdag (s.v.p. voorkeur omcirkelen)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Handtekening
Plaats
datum
(onder 18 jaar ouder of voogd)

……………………………………………

……………………

……………………………

Judo lestijden
Afhankelijk van de eigen voorkeur of van de beschikbare ruimte delen we de judoka in voor training
op één van de onderstaande dagen en tijden. Judoka's die twee keer per week willen trainen
betalen anderhalf keer contributie.
Maandag (judoleider Remko Jansen)
Groep 1: 18:30 uur - 19:30 uur (jeugd 6 t/m 8 jaar)*
Groep 2: 19:30 uur - 20:30 uur (jeugd 9 t/m 12 jaar) *
Groep 3: 20:30 uur - 21:30 uur (jeugd vanaf 13 jaar en volwassen) *
Woensdag (judoleider Frank van Kaathoven)
Groep 1: 18:30 uur - 19:30 uur (jeugd 6 t/m 8 jaar)*
Groep 2: 19:30 uur - 20:30 uur (jeugd 9 t/m 12 jaar) *
Groep 3: 20:30 uur - 21:30 uur (jeugd vanaf 13 jaar en volwassen) *
(* Werkelijke indeling wordt bepaald door de judoleider en is afhankelijk van het aantal judoka's per leeftijdscategorie)

Judo examen
Twee keer per jaar nemen de judoka's deel aan een examen. Vooraf ontvangen de judoka's
bericht over datum, tijd en de band of slip waarvoor het examen afgenomen wordt.
Judokleding
Judopakken zijn te verkrijgen via Gokyo. Wij verkopen pakken met een goede prijskwaliteitverhouding. Wij leveren deze pakken met korting en geven een deskundig advies. Jeugdjudopakken zijn verkrijgbaar vanaf ongeveer €30,-. Meestal hebben we voldoende pakken direct op
voorraad. Een witte band krijg je gratis bij een nieuw pak.
Judoregels
Judo is ideaal voor de lichamelijke ontwikkeling van opgroeiende kinderen. Bij judo leer je niet
alleen de basisvormen van bewegen maar ook een vanzelfsprekende discipline. Er zijn duidelijke
regels en de kinderen dragen verantwoordelijkheid voor elkaar. Kinderen die aan judo doen krijgen
meer zelfvertrouwen en respect voor anderen.
Van de judoka's verwachten wij dat ze met een schoon judopak op de mat verschijnen en met
schone handen en voeten. Na het omkleden is het verstandig om op slippers of sokken naar de dojo
te lopen en niet op blote voeten. Dit i.v.m. de hygiëne. Lees ook onze huisregels op de website.

Opzeggen
Lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december en wordt steeds per kalenderjaar
verlengd. Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk en dient vóór 01 december te geschieden.
Het opzeggen van de JBN dient door het lid zelf bij de JBN te gebeuren, dit staat los van het
lidmaatschap bij Gokyo.

Contributie
De contributie bedraagt €125,- voor het huidig jaar. Jaarlijks zal door het bestuur bepaald worden
of bijstellen van de contributie nodig is. U wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld.

