
 
 

 

 

 Voorwaarden voor het inschrijven als lid: 
 

� De judolessen worden gegeven onder auspiciën van ABS en onder verantwoordelijkheid van het Algemeen bestuur van 

ABS; de judoleraar is Edo Zeën uit Deventer of diens eventuele vervanger. De lessen zijn op dit moment wekelijks op 

woensdagmiddag van 14.15 tot 15.15 (jonge kinderen) en van 15.15 tot 16.15 uur (oudere kinderen), behalve in de 

schoolvakanties. 
 

� Als je judolessen gaat volgen, word je (na twee gratis proeflessen) lid van ABS. Website: https://judo.absbathmen.nl. 

Lidmaatschap van de ABS-afdeling judo kost op dit moment €39 per kwartaal, ongeacht het aantal lessen dat in een 

kwartaal gegeven wordt, plus €18 per (deel van een) kalender jaar voor het lidmaatschap van de landelijke judobond 

NCS (onder andere i.v.m. collectieve aansprakelijkheids- en ongevallenverzekeringen voor de judolessen). Website: 

http://budo.sport4all.nl. 
 

� De bijdragen worden geïnd via een machtiging tot automatische incasso (zie het inschrijfformulier). Als je niet precies 

aan het begin van het kwartaal lid bent geworden, betaal je voor dat eerste kwartaal alleen voor de periode dat je lid 

bent, dus minder dan €39. Het kan voorkomen dat de eerste incasso pas plaatsvindt in het tweede kwartaal dat je lid 

bent; in dat geval wordt er dan dus één keer voor twee kwartalen tegelijk geïnd. Daarna wordt er per kwartaal €39 

afgeschreven, plus eenmaal per jaar de bijdrage van €18 voor de judobond. 
 

� Het lidmaatschap van ABS kan weer worden opgezegd met ingang van een nieuw kwartaal. De opzegging moet 

uiterlijk een maand voor het kwartaal begint, binnen zijn bij het bestuur van de ABS-afdeling judo. Voor de 

opzegging moet gebruik worden gemaakt van een ondertekend uitschrijfformulier (verkrijgbaar bij het judobestuur en 

ook te vinden op de website: zie https://judo.absbathmen.nl/informatie-judolessen onder Opzeggen). 
 

� Invullen van het ondertekende inschrijfformulier: 

� De eerste twee lessen zijn altijd gratis (proeflessen). Vul dus als startdatum voor het lidmaatschap de datum van de 

derde les in. 

� Zorg ervoor dat de naam die u invult bij de incassomachtiging exact gelijk is aan de tenaamstelling van uw 

bankrekening. 

� Geef ook e-mailadres(sen) op. De e-mailadressen worden uitsluitend gebruikt voor de nieuwsbrief en andere 

berichten van het judobestuur aan u over de judolessen, en worden nooit voor andere e-mail gebruikt of aan derden 

ter beschikking gesteld. De e-mailadressen van de andere geadresseerden worden in de e-mails niet vermeld. 
 

� (Bepaling m.b.t. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):) De gegevens zoals vermeld op het 

inschrijfformulier worden vastgelegd in de ledenadministraties van ABS en de bond NCS in verband met alle reguliere 

verenigings- en bondsactiviteiten, inclusief verzekeringen. De gegevens worden niet aan derden beschikbaar gesteld. 

Zie de privacy-verklaring van ABS-Judo op de website: https://judo.absbathmen.nl/privacyverklaring-avg. 
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Het bestuur van de afdeling judo van ABS, 

Patricia Wiebinga, Looweg 53 (voorz./secr.) (tel. 0570 - 542 559) 

Emily Zeilstra, Polakstraat 36 (penn.) (tel. 0570 - 543 338) 


