
Contributie en ledenadministratie  
 
Contributie Sankawa 
De contributie wordt betaald via een maandelijkse automatische incasso. De contributie bedraagt in 
2019: 
 

Contributie 2019 
Kinderen tot en met 14 jaar € 9,00 per maand 
Vanaf 15 jaar € 12,00 per maand 
 

Ledenadministratie 
De ledenadministratie wordt bijgehouden door Marijke Smits. Geef een adreswijziging of wijziging 
van het rekeningnummer waar de contributie vanaf betaald wordt, schriftelijk (bij voorkeur per e-
mail) aan haar door. Zie de menukeuze ‘bestuur’ voor de contactgegevens. 
We hopen natuurlijk dat je heel lang lid blijft van onze judoclub. Wil je toch stoppen? Zeg je 
lidmaatschap dan schriftelijk of per e-mail bij Marijke of Ingrid op.  

 
Judobond Nederland 
Zodra je lid wordt van judoclub Sankawa, kun je ook lid worden van de Judobond Nederland (JBN). 
Dit is niet verplicht. Als je mee wilt doen aan officiële JBN judotoernooien moet je lid zijn van de JBN. 
Om deel te nemen aan uitwisselingen en clubkampioenschappen is dat niet nodig.  
 
Examens tot en met de bruine band worden door onze trainer Gati Gartchanov afgenomen. Hiervoor 
is het dus niet nodig om lid te zijn van JBN. Wil je de zwarte band gaan halen? Dan moet je wel lid 
worden van JBN omdat dat examen door de judobond wordt afgenomen. 
 
 
 
Lid worden van JBN gaat via de website van JBN: 
http://www.jbn.nl/ledenservice/lidmaatschap+jbn/aanmelden/cDU638_Aanmelden.aspx.  
Bij het aanmelden wordt gevraagd naar het lidmaatschapsnummer van Sankawa. Dat is D2SJ65X. 
Nadat je inschrijving door JBN is verwerkt krijg je een judopaspoort. Hier komt in te staan voor welke 
band of slip je geslaagd bent. Als je meedoet aan een toernooi wordt dat ook opgeschreven in het 
paspoort.  
 
Alle informatie over de JBN contributie staat ook op de JBN site:  
http://www.jbn.nl/ledenservice/lidmaatschap+jbn/tarieven+voorwaarden/cDU458_Tarieven.aspx 
 
Let op: het lidmaatschap van JBN wordt steeds automatisch met één jaar verlengd, gerekend vanaf 
de inschrijfdatum. De inschrijfdatum is de 1e van de maand nadat je lid bent geworden.  
Opzeggen JBN altijd minstens 6 weken voor de verlenging door de JBN. 
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