Judoclub Brunssum
Ledenadministratie

BW.2019.01

Welkom
info@judoclubbrunssum.nl
telefoonnummer: 06-22433444
JBN: D2SQ32M
KvK: 40186473
IBAN: NL26 INGB 0003159715
t.n.v. Judoclub Brunssum

Welkom bij Judoclub Brunssum!
Beste judoka, (groot)ouders en verzorgers,
Je bent lid geworden bij Judoclub Brunssum en we heten je van harte welkom bij onze
judofamilie.
Graag willen we je nog van enige informatie voorzien.
Contributie
• Junioren: groepen O - onderbouw (van ca. 5 tot ca. 10 jaar):
€ 13,50 / maand
• Junioren: groepen M - middenbouw (van ca. 10 tot ca. 13 jaar ): € 13,50 / maand
• Senioren: groepen B - bovenbouw (vanaf ca. 13 jaar):
€ 14,50 / maand
de
De contributie moet voor de 15 van de maand voldaan zijn.
Alle betalingen op rekeningnummer: NL26 INGB 0003 1597 15 t.n.v. Judoclub Brunssum
Vermeld bij de betalingen van contributie:
• de naam van het lid of de leden met voor en achternaam (evt vermelding: "automatisch") ,
• bij losse boekingen de maand waarvoor betaald wordt.
Natuurlijk gaat onze voorkeur er naar uit dat de betalingen automatisch plaats vinden.
Bij een eventuele beëindiging van het lidmaatschap of bij wijziging van de contributie kun je dit
eenvoudig zelf aanpassen.
Servicepunt
Bij het servicepunt kun je terecht voor allerlei zaken, zoals vragen, wijzigingen in de gegevens,
bestellingen, inschrijving van wedstrijden en stages en nog veel meer.
De openingstijden zijn:
• maandag van 18:15 - 21:00 uur
• zaterdag van 09:30 - 10:00 uur en 10:45 - 11:15 uur.
Daarnaast kun je bijna alles ook via de mail regelen.
Bestellingen (judopakken, banden, etc.)
Bestellingen kunnen geplaatst worden via ons servicepunt of via een mail (bestelformulier).
Bij de bestelling krijg je ook een uniek bestelnummer. Bij de betaling dien je het bestelnummer
te vermelden. De betaling is eveneens op rekening NL26 INGB 0003 1597 15.
Meer informatie over hoe je kunt bestellen en de producten, zoals merken en maten van
judopakken, banden en slippers en meer, zijn te verkrijgen op het servicepunt of via de mail.
Nieuwsbrief
We streven er naar om één maal per maand een nieuwsbrief rond te sturen (dit lukt niet altijd).
Deze nieuwsbrief bevat belangrijke informatie zoals lesuitval, activiteiten en tal van andere
zaken. Ook worden er soms specifieke nieuwsbrieven gestuurd als er iets extra's plaats vindt
of wanneer er onverwacht een les uitvalt.
De nieuwsbrieven worden gestuurd naar de e-mailadressen die bij ons bekend zijn.
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E-mailadres(sen)
Het is belangrijk dat we jouw actuele e-mailadres(sen) hebben i.v.m. onder andere de
nieuwsbrief, maar ook als we andere informatie willen toesturen.
Als je e-mailadres wijzigt, geef dit dan op tijd aan ons door.
Het zou jammer zijn als je een leuke activiteit mist of voor een gesloten deur staat omdat je de
nieuwsbrief of andere informatie niet hebt ontvangen.
Ons e-mailadres
Ons e-mailadres: info@judoclubbrunssum.nl
Via dit adres kun je contact opnemen met iemand van het kader.
Ook kun je via dit adres jezelf afmelden voor de les, bestellingen plaatsen of mededelingen
(adreswijzigingen, etc.) doen.
Eerste zaterdag van de maand
Iedere eerste zaterdag van de maand waarop een training valt mogen belangstellenden naast
de mat plaatsnemen om de les van dichtbij mee te maken. Dit is vooral leuk voor ouders
waarvan de kinderen op de achterste mat(ten) les krijgen en die niet goed vanaf de tribune te
zien zijn.
Koffie inloop
Een aantal keren per jaar organiseren we een koffie inloop.
Op het servicepunt is dan een gezellige bijeenkomst voor iedereen die dit leuk of interessant
vindt.
De koffie en thee staan (gratis) klaar en vaak zijn er leden die iets lekkers mee nemen.
Het doel is voornamelijk gezellig met elkaar bijpraten in een ongedwongen sfeer en vaak
worden er leuke contacten gelegd en worden er zelf afspraken geregeld, zoals het samen
rijden naar trainingen of wedstrijden.
Kom eens langs, het is er echt heel gezellig!
Wanneer een koffie-inloop gepland is staat in de nieuwsbrief.
Koffie en thee
Tijdens trainingen staat er, tegen een zeer geringe vergoeding, koffie en thee klaar bij het
servicepunt. Hier kunnen (groot)ouders, verzorgers en andere belangstellenden tijdens de
lessen genieten van iets warms.
Overige trainingen
Naast de reguliere trainingen biedt Judoclub Brunssum ook nog wedstrijdtrainingen en
kata-/techniektrainingen aan. Vraag meer informatie bij je leraar.
Nog vragen?
Heb je nog andere vragen, neem dan gerust contact met ons op.
Ook kun je veel informatie terug vinden op www.judoclubbrunssum.nl (klik op de link) en op
facebook: Judoclub-Brunssum (klik op de link)
Het technisch en bestuurlijk kader
van Judoclub Brunssum

