INFO
JUDOVERENIGING
‘ANTON

GEESINK‘

CULEMBORG

Seizoen 2 0 1 7 / 2 0 1 8

1

INLEIDING
Voor u ligt de 38e INFO van Judovereniging 'Anton Geesink'. Deze INFO vervangt alleen de
versie 2016/2017. In de lessen is kenbaar gemaakt dat deze alleen in pdf-formaat
beschikbaar is en eind oktober op onze website gezet. De ‘Algemene informatie’ bevat
informatie over de judosport en onze vereniging die niet of nauwelijks onderhevig is aan
veranderingen. Ook voor deze informatie verwijzen u naar onze website
www.antongeesink.nl
Bij aanvang van het seizoen 2017/2018 hebben veranderingen binnen de vereniging
plaatsgevonden. Deze zijn in deze INFO verwerkt. Wij adviseren u dan ook deze INFO goed
door te nemen. Mocht u vragen hebben, waarvan het antwoord niet is terug te vinden in
deze jaarlijkse INFO of op onze website www.antongeesink.nl dan zijn bestuursleden,
technische leiding en andere bij de vereniging betrokken medewerkers altijd én graag bereid
u te woord te staan.
Wij wensen iedereen veel plezier en ontspanning toe bij de beoefening van de judosport.

SAMENSTELLING PER 1 OKTOBER 2017
Op bovengenoemde datum waren 200 leden actief in de vereniging. De verdeling naar
geslacht is circa 25% meisjes en vrouwen en 75% jongens en mannen. De jongeren (tot 18
jaar) zijn met ruim 83% in de meerderheid. De oudste actieve judoka is 69 en de jongste is 4
jaar.

HET BESTUUR
Het bestuur is als volgt samengesteld:
Voorzitter:

Hans Schoemaker, Eikeboom 79, 4101 VB CULEMBORG
tel: 0345 - 514297
@: hjl.schoemaker@kpnmail.nl

Secretaris:

Gerry van Oorschot, Lange Dreef 3, 4101 NR CULEMBORG
tel: 06-1393 8830
@: gerry@antongeesink.nl

Penningmeester:

Wim Versteeg, Bovenwielstraat 2b, 4105 HC CULEMBORG
tel: 06-2465 2359
@: wim_versteeg@hotmail.com
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DE TECHNISCHE LEIDING
De vereniging heeft voor de trainingen momenteel de beschikking over de volgende
J.B.N.-gediplomeerde trainers:
Wilbert Janssen
3e dan

Judoleraar B

tel: 06-1331 0726
@: mailwilbert@hetnet.nl

Gerry van Oorschot
1e dan

Judoleider

tel: 06-1393 8830
@: gerry@antongeesink.nl

Linda Rikken
1e dan

Judoleider

tel: 06 1138 1056
@: l_c_schoemaker@hotmail.com

Esther Zwart
3e dan

Sportinstructeur Judoleraar B in
opleiding

tel: 06 5347 9896
@: esther@shuhari.nl

Naast de vaste trainers zijn ook enkele oudere jeugdleden als assistent betrokken bij de
judolessen en wedstrijdtrainingen. De trainers vormen, aangevuld met Wim Colin de
Technische Commissie. De trainers nemen de judo-examens af.

VERTROUWENSCONTACTPERSOON
Als er zich een situatie voordoet waarin een lid vervelend wordt bejegend, gepest of zich
seksueel geïntimideerd voelt, kan deze terecht bij de vertrouwenscontactpersoon (VCP) van
Judovereniging Anton Geesink.
Melanie van de Bilt heeft deze taak op zich genomen. Je kunt bij haar terecht met eerste
vragen, twijfels of om je verhaal te vertellen. Zij zal naar je luisteren en helpt je zoeken naar
mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld en
er gebeurt niets wat je niet weet.
Melanie is huisarts en werkzaam in Culemborg. Zij is gewend om discreet met dit soort
problematiek om te gaan. Zij beschikt over een breed netwerk en kent de te bewandelen
paden indien dat nodig mocht zijn.
Melanie is te bereiken via melanievandebilt@me.com of via 0345-514110.
Pestprotocol en protocol sexuele intimidatie
In dit kader is het ook goed te weten dat wij een pestprotocol en een protocol sexuele
intimidatie hebben vastgesteld conform de richtlijnen van de Judobond Nederland. De beide
protocollen zijn te vinden via de website in het tabblad ‘Op weg naar het keurmerk JBN’.
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VERDERE ONDERSTEUNING
De vereniging kent voor verdere ondersteuning nog enkele geledingen. Dat zijn de wedstrijdsecretariaten voor de toernooien, die respectievelijk in of buiten Culemborg worden
gehouden. Daarvoor zijn verantwoordelijk:

Toernooien in Culemborg - Intern wedstrijdsecretaris
Vacature

Toernooien buiten Culemborg – Extern wedstrijdsecretaris
Wim Colin
tel: 0345 - 520807
@: wim.colin@planet.nl

Ravelijnstraat 63

4102 AH Culemborg

Wim verzorgt de inschrijvingen voor alle wedstrijden buiten Culemborg, coördineert zo nodig
het vervoer van en naar die toernooien en regelt de ‘coach van de dag’ voor die wedstrijden.

Aan- en verkoop judopakken
Wim Colin is binnen de vereniging verantwoordelijk voor de aan- en verkoop van
judopakken. Daarbij kunt u denken aan zowel nieuwe als gebruikte pakken. Het gegeven dat
jonge judoka’s op zeker moment letterlijk uit hun pak groeien, betekent dat een te klein maar
(meestal) bruikbaar judo pak resteert voor hergebruik. Let op: bestellingen doet Wim
gemiddeld één keer per maand. Mogelijk moet u even wachten. Daarnaast kunt u natuurlijk
ook direct zelf een judo pak bestellen bij een sportzaak of via internet.

Aan- en verkoop judotassen, bodywarmers, emblemen
Via de vereniging kunt u judotassen en bodywarmers met het embleem van de vereniging
aanschaffen. Op de website zijn voorbeelden en richtprijzen vermeld. Bestelling via
verenigingsemail op de website, betaling aan de penningmeester en zodra de betaling
binnen is, krijgt u het bestelde artikel zo spoedig mogelijk via de trainer.

In- en externe publiciteit
De verzorging van de jaarlijkse INFO is in handen van Hans Schoemaker. Hij en Wim Colin
verzorgen de externe publiciteit. Ook ouders dragen regelmatig wedstrijdverslagen aan, die
in de lokale pers verschijnen.

De website – www.antongeesink.nl – het meest actuele nieuws vindt u daar
De vereniging beschikt over een website. Als u surft naar www.antongeesink.nl vindt u onze
site. De website is altijd zo up-to-date mogelijk. Het is met de facebook pagina een
belangrijk informatiebulletin. Via het tabblad ‘contact’ is het mogelijk een mail aan de
vereniging te sturen. De webmaster van onze site is Ricardo Monsees.

Facebook – https://www.facebook.com/judoculemborg
Je kunt via Facebook vrienden zijn met de vereniging. Wilbert Janssen beheert deze pagina.

Arbiters
Namens onze vereniging is de volgende JBN-gediplomeerde scheidsrechter actief in het
district:
Wim Colin
A-scheidsrechter
Wim is tevens coördinator voor de scheidsrechters bij de wedstrijden in Culemborg.
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Vrijwilligers
De vereniging kan haar activiteiten niet organiseren zonder haar vrijwilligers. Zij zetten zich
onder andere in bij het leggen en opruimen van de judomatten voor en na afloop van
wedstrijden en trainingen. Daarnaast zetten zij zich in bij het vervoer van en naar toernooien
en wedstrijden, treden bij die gelegenheid op als 'coach van de dag' en als schrijvers /
tijdwaarnemers bij de in Culemborg georganiseerde wedstrijden. Om het geheel vlekkeloos
te laten verlopen hebben we tijdens wedstrijden ondersteuning van gediplomeerde
scheidsrechters en EHBO-ers.
Voor de organisatie van niet-judoactiviteiten kent de vereniging een activiteitencommissie.
Daarin hebben zitting: Jorie van Haaren – Marjon van Hees – Sannah Löwik – Linda Rikken
– Femke Tammer – Sjoerd Tigchelaar – Tirza Waroux – Martine Woudstra – Jesper Zweers.
Aanmelden:
Uiteraard zijn wij ongelooflijk blij met de inzet van ons huidige corps vrijwilligers, maar om de
lasten in de loop van een judoseizoen gelijkmatig te verdelen zijn wij minstens zo opgetogen
als nieuwe vrijwilligers zich melden. Als u onze vereniging wilt ondersteunen kan dat op
allerlei manieren. U kunt aangeven of u beschikbaar bent voor een enkele keer of regelmatig
een bijdrage wilt leveren. Er zijn mogelijkheden om bij wedstrijden te assisteren als
EHBO’er, schrijver, tijdwaarnemer, mattenlegger, begeleider naar wedstrijden etc. Maar ook
kunt u meehelpen bij andere activiteiten zoals de website, een bestuursfunctie of een
actieve rol bij de wedstrijdtrainingen. Spreek één van onze trainers of bestuursleden aan of
neem contact op met Gerry van Oorschot.

JUDOKA’S VAN HET JAAR / JUDOKA’S VAN HET SEIZOEN
Sinds 1995 wijst de Technische Commissie de ‘judoka van het jaar’ aan. Alleen jeugdleden
komen voor deze titel in aanmerking. De ‘judoka van het jaar’ moet aan een aantal
voorwaarden voldoen. Uiteraard is hij/zij gedurende het betreffende jaar lid van de
vereniging én van de JBN. Verder een trouw bezoeker van de trainingen, doet mee aan
wedstrijden (maar hoeft daar niet persé succesvol te zijn), toont inzet, heeft respect voor
andere judoka’s én de trainers/begeleiders. Kortom hij/zij is een voorbeeld voor anderen. De
bekendmaking van de judoka van het jaar vindt jaarlijks plaats tijdens het afsluittoernooi.
Sinds 1996 maken we ook jaarlijks een runner-up bekend. Hij/zij is in potentie een ‘judoka
van het jaar’ en voldoet aan dezelfde voorwaarden. Met ingang van het seizoen 2001/2002
is besloten om over te stappen op een ‘judoka van het seizoen’ en een ‘runner-up van het
seizoen’. De reden voor deze wijziging is dat we beter een oordeel kunnen geven over een
seizoen dan over een kalenderjaar.
Judoka’s van het jaar
1995
Sjoerd Klumper
1996
Sanne Bergveld
1997
Linda de Voogd
1998
Sanne Hugen
1999
Lisette Bakker
2000
Elbert Verrips
2001
Linda de Voogd

16 jaar
13 jaar
14 jaar
12 jaar
14 jaar
19 jaar
18 jaar
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Vanaf het seizoen 2001-2002 zijn judoka’s van het seizoen benoemd. Dat zijn:
Judoka’s van het seizoen
2001/2002
Rick van Kraay
2002/2003
Dennis Otten
2003/2004
Yannick Mougeole
2004/2005
Dennis Otten
2005/2006
Joey Wage
2006/2007
Lars Mulder
2007/2008
Jasper Koldenhof
2008/2009
Sam Waroux
2009/2010
Steven van Bennekom
2010/2011
Jet van Dijk
2011/2012
Kobus Waroux
2012/2013
Max de Bree
2013/2014
niet toegekend
2014/2015
Jelle van der Marck
2015/2016
Sven Neggers
2016/2017
Babs Mekenkamp

12 jaar
10 jaar
9 jaar
12 jaar
12 jaar
12 jaar
14 jaar
12 jaar
13 jaar
12 jaar
13 jaar
12 jaar
12 jaar
9 jaar
11 jaar

Runners-up van het jaar
1996
Sanne Hugen
1997
Lisette Bakker
1998
Bart van Zuilen
1999
Rick van Kraay
2000
Ralph Langver

10 jaar
11 jaar
14 jaar
10 jaar
9 jaar

Runners-up van het seizoen
2001/2002
Maikel Bronk
2002/2003
Joost van Willigenburg
2003/2004
Lars Mulder
2003/2004
Dauwe v.d. Dungen
2004/2005
Sam Waroux
2005/2006
Steven van Bennekom
2006/2007
Kobus Waroux
2007/2008
Enzo van Leeuwen
2008/2009
Tirza Waroux
2009/2010
Max de Bree
2010/2011
Maurits van Brakel
2011/2012
Ty Swarts
2012/2013
Jelle van der Marck
2013/2014
Anne van Hees
Babs Mekenkamp
2014/2015
Tim Helmond
2015/2016
Vigo ‘t Lam
2016/2017
Bauke de Winter

8 jaar
8 jaar
9 jaar
9 jaar
8 jaar
9 jaar
8 jaar
9 jaar
8 jaar
9 jaar
8 jaar
8 jaar
10 jaar
11 jaar en
8 jaar
8 jaar
10 jaar
9 jaar

N.B. De leeftijdsvermelding heeft betrekking op het jaar/seizoen dat men de titel
‘judoka/runner-up van het jaar/seizoen’ verwierf.
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Sinds 1999 wordt de ‘Toon van den Heuvel-trofee’ toegekend aan de vrijwilliger van het
seizoen.
Vrijwilliger van het seizoen
1999
Hans Schoemaker
2000
Jos Collet
2001
Natasja Pichot du Plessis
2002
Wim Colin
2003
Sjoerd Tigchelaar
2004/2005
Gerry van Oorschot
2005/2006
Dick Scheltens
2006/2007
Wilbert Janssen
2007/2008
Arie van Bennekom en Peter Waroux
2008/2009
Ricardo Monsees
2009/2010
Jorie van Haaren
2010/2011
Femke Tammer
2011/2012
Ernst van Putten
2012/2013
Dennis Otten en Timo Haase
2013/2014
Thomas van Son
2014/2015
Guus Scholten
2015/2016
Kobus Waroux
2016/2017
Sam Waroux
Ereleden, leden van verdienste en bondsridders
Het bestuur heeft het recht om leden van verdienste te benoemen. Voor deze kwalificatie
komen personen in aanmerking die naar het oordeel van het bestuur gedurende langere tijd
een substantiële bijdrage aan de continuïteit van de vereniging hebben geleverd. Het
erelidmaatschap is uitsluitend voorbehouden aan de oprichters van de vereniging.
Bondsridders zijn benoemd door het bestuur van de Judobond Nederland.
Ereleden
1990
1990

Toon van den Heuvel
Sees Jägers

Leden van verdienste
2005
Jos Collet
2005
Gobel de Kock
2010
Sjoerd Tigchelaar
Bondsridders
1990
1990
2017

Toon van den Heuvel
Sees Jägers
Wim Colin
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TRAININGSTIJDEN
Wie kan er op welk moment terecht voor lessen en trainingen in een van de drie locaties
waar we judolessen verzorgen? Wie geeft er les? Het volgende overzicht biedt inzicht.
Dag

Tijd

Trainer

Groep / Locatie
Sporthal Parijsch - MFR

Maandag

20.00 – 21.30 uur Wilbert Janssen

Kata- en dantraining
Sporthal Parijsch - DOJO

Dinsdag

17.00 – 18.00 uur Wilbert Janssen

6 tot 9 jaar

18.00 – 19.00 uur Wilbert Janssen

8 tot 11 jaar

19.00 – 20.00 uur Wilbert Janssen

12 tot 20 jaar

20.00 – 21.30 uur Wilbert Janssen

Senioren
Sporthal Parijsch - DOJO

Woensdag 14.30 – 15.30 uur Gerry van Oorschot
15.30 – 16.30 uur Gerry van Oorschot

4 tot 6 jaar (tuimeljudo)
6 tot 9 jaar

16.30 – 17.30 uur Gerry van Oorschot Aangepaste sport
Koningin Julianaschool - gymzaal
Woensdag 15.00 – 16.00 uur Wilbert Janssen

5 tot 7 jaar

16.00 – 17.00 uur Wilbert Janssen

8 tot 10 jaar

17.00 – 18.00 uur Wilbert Janssen

11 tot 16 jaar

18.00 – 19.00 uur Wilbert Janssen

Wedstrijdtraining tot 12 jaar

19.00 – 20.00 uur Wilbert Janssen

Wedstrijdtraining vanaf 12 jaar

20.00 – 21.00 uur Wilbert Janssen

Dames
Salaamander – gymzaal/ kelderruimte

Donderdag 19.00 – 20.00 uur Linda Rikken

Extra trainingsuur 8 tot 12 jaar
Sporthal Parijsch - DOJO

Vrijdag

15.00 – 16.00 uur Esther Zwart

4 tot 6 jaar (tuimeljudo)

16.00 – 17.00 uur Esther Zwart

6 tot 8 jaar

17.00 – 18.00 uur Esther Zwart

7 tot 11 jaar

Alle lessen staan onder leiding van een door de Judobond Nederland gediplomeerde trainer.
Zij zijn allen aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Judoleraren. De trainers
beschikken over een actuele VOG-verklaring (Verklaring Omtrent Gedrag).
Wij verzorgen lessen en trainingen in de dojo of de MFR (Multi Functionele Ruimte) van
Sporthal Parijsch. De MFR en de dojo bevinden zich op de 1e verdieping. Ook bieden we
judolessen aan in de gymzaal van de Koningin Julianaschool (ingang Irenestraat) en in een
gymzaal in de kelderruimte van Wijkcentrum De Salaamander (Heimanslaan 2).

8

Lid worden?
Je hebt de mogelijkheid om aan vier lessen op een vast moment in de week deel te nemen
voordat je beslist of je al dan niet doorgaat. Het inschrijfformulier kun je downloaden van
onze website www.antongeesink.nl. en is ook achter in deze INFO te vinden.
Bij de indeling van de trainingstijden is zoveel mogelijk rekening gehouden met leeftijden,
gewichten en de mate waarin men is gevorderd in de judosport. Bij het begin van het
judoseizoen (na de zomervakantie) maken we de eventuele nieuwe trainingstijden bekend.
Een verandering van lesuur kan alleen plaatsvinden na overleg met Gerry van Oorschot én
de trainer. Mochten zich wijzigingen in dit schema voordoen dan maken wij die via briefjes
(uit te delen na afloop van de lessen) en/of per mail en op de website bekend.
Als u vooraf weet, dat u kind gedurende langere tijd (drie aaneengesloten weken of langer)
niet in staat is de judolessen te volgen, wilt u dan zo vriendelijk zijn dit per mail kenbaar te
maken aan zijn/ haar trainer en aan het secretariaat.

SPORTHAL PARIJSCH, KONINGIN JULIANASCHOOL en DE SALAAMANDER –
ONZE ONDERKOMENS
De adressen van de diverse locaties zijn:
Sporthal Parijsch; Eendenkooi 3; 4105 TN Culemborg
Koningin Julianaschool (de ingang van de gymzaal van de school); Irenestraat, Culemborg
De Salaamander, Heimanslaan 2, Culemborg

CONTRIBUTIE
Om de vereniging ook in financieel opzicht draaiend te houden, verwachten we van de leden
een contributie. Om de judosport bereikbaar te houden voor zoveel mogelijk mensen,
streven we er altijd naar de contributie laag te houden. Indertijd is besloten de contributie te
baseren op 12 maandelijks te betalen termijnen. De hoogte daarvan houdt er rekening mee
dat leden minstens een jaar lid zijn/ blijven. De leden lieten de kosten liever gelijk lopen met
de ontvangst van maandelijkse inkomsten dan (zomer)pauzes in de contributiebetaling in te
lassen op de momenten dat we geen judo (kunnen) verzorgen. Doordat we nu alweer jaren
de contributie innen per automatische incasso en op kwartaalbasis is het idee van
maandelijks betalen naar de achtergrond gedrukt. Inning per automatische incasso zorgt
ervoor dat het voor ons overzichtelijk blijft en door het op kwartaalbasis te doen drukken we
de bankkosten. Maandelijkse incasso leidt tot kostenverhoging omdat de bank ons de bij die
frequentie horende kosten in rekening brengt.
De huidige (seizoen 2016/2017) bedragen zijn:
per kwartaal
Tuimeljudo (4 en 5 jarigen) en jeugd (6 tm 17 jaar)
Senioren (18 jaar en ouder)
Inclusief kata- en techniektraining

€ 50,€ 55,€ 85,-

Inschrijfgeld voor nieuwe leden: € 7,50 (inclusief clubembleem)
Ook voor het seizoen 2017/2018 houden we deze contributiebedragen aan.
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We innen de contributie via automatische incasso. Een machtigingsformulier treft u aan op
de laatste pagina van deze INFO. De contributie is verschuldigd bij vooruitbetaling op het
volgende rekeningnummer:
Rabobank te Culemborg

rekeningnummer: NL46RABO 0312 5050 00

Indien u beschikt over een laag inkomen dan komt u mogelijk in aanmerking voor een
tegemoetkoming in de contributie door het Jeugd Sport Fonds. Als u in Culemborg woont,
kunt u voor meer informatie terecht via www.culemborg.nl of een bezoek aan het
Stadskantoor.

OPZEGGING
Indien een judoka besluit om te stoppen of om andere redenen (bv. verhuizing) de
vereniging verlaat, dan dient hij of zij dat altijd vooraf schriftelijk of per email kenbaar te
maken aan de ledenadministratie. U kunt daartoe een formulier downloaden van de website
en na invulling weer inleveren bij de trainer of insturen naar info@antongeesink.nl
De opzegging gaat in op de eerste dag van het eerstvolgende kwartaal.
Ingangsdata:

1 januari

1 april

1 juli

1 oktober

Bij verhuizing kunt u aan de trainer informatie vragen voor een vereniging of sportschool in
de nieuwe woonplaats. Als het judopaspoort in bewaring is van de vereniging moet u dat
natuurlijk opvragen. Neemt u daarvoor contact op met één van de trainers.

LIDMAATSCHAP VAN DE JUDO BOND NEDERLAND
Nu we sinds begin van het seizoen 2016/2017 voor de ledenadministratie zijn overgestapt
naar Sportlink van NOC/NSF verzorgen we automatisch de aanmelding bij de Judo Bond
Nederland. Wilt u meer weten over Sportlink dan kunt u terecht op hun site
http://www.sportlinkclub.nl
Na de proeflessen, circa een maand nadat de judolessen bij ons zijn gestart, wijzigen we in
Sportlink de lidstatus van ‘verenigingslid’ naar ‘bondslid’. Daarmee is de JBN geïnformeerd
en ontvangt u rechtstreeks van hen onder meer het judopaspoort. Dit paspoort is pas geldig
als het is voorzien van een stempel van de vereniging. Lever daarom je paspoort na
ontvangst zo snel mogelijk in bij je trainer. Je krijgt je paspoort voorzien van het stempel
z.s.m. en dat is meestal bij de eerstvolgende training weer terug.
Ben je al langer lid van de vereniging dan ontvang je aan het eind van het loopjaar een
acceptgiro van de JBN voor de jaarlijkse contributie. Na betaling ontvang je het
betalingsbewijs. Onder andere bij bandexamens en deelname aan wedstrijden dien je een
geldig betalingsbewijs en judopaspoort te kunnen tonen. Ons advies: bewaar beiden bij
elkaar.
De Judo Bond Nederland (JBN) kent een lidmaatschapsstructuur, waarbij het lidmaatschap
niet gebonden is aan het kalenderjaar. Hieronder zijn de lidmaatschapsvoorwaarden van de
JBN samengevat weergegeven.
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Algemeen
• Als u of uw kind aan judo, jiujitsu of aikido doet bij een bij de JBN aangesloten club hoort
het lidmaatschap van de JBN daar ook bij.
• Het lidmaatschap van de JBN is strikt persoonlijk en staat los van het lidmaatschap van uw
club.
• Het lidmaatschap wordt niet automatisch door uw club opgezegd. U kunt wel via uw club
worden aangemeld.
Lidmaatschapsvoorwaarden
• Het JBN lidmaatschap gaat administratief in op de eerste van de maand, volgend op de
dag dat de aanmelding op het bondsbureau is ontvangen.
• De duur van het lidmaatschap is 1 jaar en wordt vervolgens, behoudens opzegging,
telkenmale met 12 maanden stilzwijgend verlengd.
• Het lidmaatschap eindigt door schriftelijke opzegging van het lid indien een dergelijke
opzegging 6 weken voor het einde, als hierboven beschreven, is ontvangen.
Lidmaatschapstarieven per jaar (peildatum 31-12-2017)
Geboren in 2011 en later (jonger dan 7 jaar)
€ 15.75
Geboren in 2006 t/m 2010 (jonger dan 12 jaar)
€ 28,95
Geboren in 2001 t/m 2005 (12-16 jaar)
€ 37,20
Geboren in 2000 en eerder (17 jaar en ouder)
€ 52,35
Leden via koppeling Jeugdsportfonds (JSF)
€ 25,00
Wijze van betalen
De automatische incasso is standaard voor de contributie-inning. Indien geen automatische
incasso is afgegeven wordt het contributiebedrag verhoogd met verwerkingskosten á € 3,85.
De automatische incasso kan beheerd worden via www.mijnjbn.nl.
Inschrijfkosten: Als nieuw lid betaal je altijd eenmalig inschrijfkosten van € 11,90.
Lidmaatschapsbewijs: JBN Pas, nieuwe leden kunnen hun JBN Pas binnen zes weken na
hun aanmelding bij de JBN tegemoet zien.
De hoogte van de bijdrage voor 2018 was bij de vervaardiging van deze INFO nog niet
bekend. Houdt u rekening met een lichte verhoging.
Als je het lidmaatschap van de vereniging opzegt en wij dat in Sportlink verwerken, krijgt de
JBN bericht dat je bent afgemeld en laten ze dat aan je weten. Omdat de verwerking door
ons niet altijd onmiddellijk plaatsvindt, adviseren we je om zelf ook de JBN op de hoogte te
stellen, dat je bij ons gestopt bent met judoën. De judoka is er zelf verantwoordelijk voor dat
het lidmaatschap van de JBN wordt opgezegd of dat je hen laat weten dat je overstapt naar
een andere vereniging.
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DATA OM IN DE GATEN TE HOUDEN
In onderstaand overzicht zijn de wedstrijden en bandexamens in Culemborg opgenomen.
Wedstrijden buiten Culemborg zijn te vinden op de websites van de JBN (www.jbn.nl) en het
district Midden-Nederland (te vinden via www.jbn.nl en doorklikken naar het district MiddenNederland). Reden is dat als u opzoekt de meest actuele informatie beschikbaar is.
Het staat u uiteraard vrij om trainers opmerkzaam te maken op toernooien, waarvan u denkt
dat uw kind eraan kan deelnemen. De trainer zal dan een advies geven op basis van de
zwaarte van het toernooi en de judovaardigheid van de judoka.

2017
Datum

Activiteit

Zaterdag 16 december 2017

Instaptoernooi in Culemborg

2018
Datum

Activiteit

Nader te bepalen januari 2018
Zaterdag 24 februari 2018
Zaterdag 28 april 2018
Nader te bepalen juni 2018
Nader te bepalen juli 2018
Dinsdag 2 oktober 2018

Bandexamens
Instaptoernooi in Vianen
Instaptoernooi in Culemborg
Bandexamens
Afsluittoernooi
Jaarvergadering

Adres Instapdojo Vianen
Sportcentrum Helsdingen
Westelijke Parallelweg 1
4133 EA Vianen

DATA WAAROP WE GEEN JUDOLESSEN VERZORGEN
In de loop van het seizoen zijn er momenten waarop wij geen judolessen (kunnen)
verzorgen. Op officiële feest- en vrije dagen en tijdens de schoolvakanties zijn de locaties
meestal gesloten. Als lessen uitvallen is het mogelijk om deze op een ander moment in die
week in te halen. Neem contact op met je trainer/-ster. De uitval van lessen leidt niet tot
restitutie op de contributie.
Data, die tot nu toe bij ons bekend zijn en waarop we geen lessen geven:
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag
Pasen
Meivakantie
Koningsdag
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie (L.O.)

Maandag 25 december 2017 tot en met vrijdag 5 januari 2018
Maandag 26 februari 2018 tot en met vrijdag 2 maart 2018
Vrijdag 30 maart 2018
Maandag 02 april 2018
Maandag 23 april 2018 tot en met vrijdag 04 mei 2018
Donderdag, 27 april 2018 (= in de Meivakantie)
Donderdag 10 mei 2018 en vrijdag 11 mei 2018
Maandag 21 mei 2018
Maandag 16 juli 2018 tot en met vrijdag 24 augustus 2018
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WEDSTRIJDEN/EVENEMENTEN JBN-MIDDEN NEDERLAND
Vrijwel alle toernooien die in het seizoen 2017/2018 onder auspiciën van de JBN district
Midden-Nederland (JBN-MN) plaatsvinden, worden gehouden in:
Sporthal ’t Riet - Laan der Verenigde Naties 84 - 6716 JE EDE - tel: 0318 – 621995
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INSCHRIJFFORMULIER
JUDOVERENIGING “ANTON GEESINK” CULEMBORG
www.antongeesink.nl

Voornaam
Adres
Woonplaats
Telefoonnummer
Geboortedatum
Man / vrouw

:
:
:
:
:
:

Persoonlijke gegevens
Achternaam
Postcode
Mobiel nummer
Geboorteplaats
E-mail

:
:
:
:
:

Als je al eerder aan judo hebt gedaan wil je dan de volgende gegevens ook invullen.
Reeds behaalde band/slip:
Datum laatste examen :
Bondsnummer indien reeds lid van de Judobond Nederland.
Indien u geen lid bent van de Judobond Nederland melden wij u aan circa een maand nadat de
judoka is gestart met de lessen. Meer informatie over o.a. de contributie van de JBN vindt u op
www.jbn.nl.
Indeling lesuur
Proefles judo gestart op :
Proefles op ___________ dag om __________ uur.
Ingangsdatum lidmaatschap start in de daarop volgende maand:
Naam trainer:
Inschrijfgeld en contributie
Het inschrijfgeld bedraagt € 7,50 (inclusief het embleem van de vereniging voor op het judopak).
Dit bedrag incasseren we bij de eerste contributiebetaling.
Bankrekening ten name van Judovereniging “Anton Geesink”.
RABO:
IBAN: NL46 RABO 031 25 05 000
BIC: RABONL2U
Handtekening (jonger dan 18 jaar van ouder of voogd):

MACHTIGING TOT INNING CONTRIBUTIE JUDOVERENIGING ANTON GEESINK
Onderstaande ouder/verzorger van jeugdlid of lid van Judovereniging Anton Geesink te Culemborg
machtigt de vereniging om het inschrijfgeld van € 7,50 en, tot wederopzegging, de kwartaalcontributie
af te schrijven.
De contributie per kwartaal in 2017 en 2018 is:
Voor tuimelaars (4 en 5 jaar)
€ 50,00
Voor jeugd (6 tot en met 17 jaar)
€ 50,00
Voor senioren (18 jaar en ouder)
€ 55,00
Bankgegevens rekeninghouder
IBAN:
Tenaamstelling rekening

NL_____________________________________
_______________________________________

Ondertekening:
Plaats:

Handtekening
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OPZEGGEN LIDMAATSCHAP
JUDOVERENIGING “ANTON GEESINK” CULEMBORG
www.antongeesink.nl

Opzeggen kan alleen schriftelijk of per mail gericht aan het bestuur van de vereniging.
Dit dient één maand voorafgaande aan het begin van een nieuw kalender kwartaal te
geschieden; (dus per 1 december ingaande 1 januari, 1 maart ingaande 1 april, 1 juni
ingaande 1 juli en 1 september ingaande 1 oktober). Opzegging gaat dan ook altijd per de
eerste van een kwartaal.
Bij het opzeggen wordt de automatische incasso automatisch stopgezet.
U ontvangt geen bevestiging, tenzij u hier om vraagt.
Opzeggen van de Judobond dient via Mijn JBN (ook) door het lid gedaan te worden zes
weken voor de vervaldag. Deze wisselt per persoon en is afhankelijk van het moment van
aangaan van het lidmaatschap.
Het adres van de JBN is:
Judobond Nederland
Afd. ledenadministratie
Blokhoeve 5
3438 LC Nieuwegein.
Achternaam
Voornaam
Adres
Postcode / plaats

:
:
:
:

Zegt zijn/haar lidmaatschap van Judovereniging Anton Geesink op per:
Ingangsdatum opzegging*: 1 januari

1april

1juli

1 oktober

(*uw keuze s.v.p. omcirkelen.)

Reden opzegging :
(Dit vinden wij belangrijk om eventuele beleidsaanpassingen te kunnen doorvoeren.)
Ondertekening (indien jonger dan 18 jaar graag de handtekening van ouder of voogd)::
Plaats:

Handtekening

Datum:

Naam:
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