
 
Vanaf bovenstaande 1-10-2020 zijn tot nader bericht de volgende tarieven van toepassing:  
 

KLEUTER JUDO Kleuterjudo 
Betaling per maand

Kleuterjudo 
Betaling per Jaar

Contributie kleuterjudo €14 per maand €154 
Deelnames examens (afsluiting blok) Gratis Gratis 
Lidmaatschap JBN N.V.T. N.V.T. 
Inschrijfkosten vereniging N.V.T. N.V.T. 
Judoboek “Judo met staartjes” (Optioneel) 
(Kinderboek van meester Mark) 

€10 €10 

 
Na het afronden van (maximaal) vier blokken kan een judoka overstappen naar het 
regulier judo. Men dient in dat geval het inschrijfgeld te voldoen. 

 

REGULIER JUDO 

 
Contributie 

Leeftijd Bij 1 lid per gezin Meerder leden per gezin per lid:
  

 Betaling 
Per maand 

Betaling 
Per Jaar

Betaling 
Per maand

Betaling 
Per Jaar

t/m 7 jaar €14,00 €154 €13 €143
8 jaar en ouder €19 €209 €17 €187

 
Overige zaken 
Inschrijfkosten vereniging ( Incl.Welkoms pakket) €18 
Examens €10 
Clubkampioenschappen €10 

 
In bovenstaand contributie overzicht zijn de volgende kortingen verwerkt (Alleen van 

toepassing op de contributie) 
 Leden tot en met 7 jaar 25% korting 
 Gezinskorting bij meerdere leden uit een gezin. 
 Indien de contributie voor een heel jaar ineens wordt voldaan krijg men 

bovendien een maand extra korting 
 

Voor bovenstaande contributietarieven bieden we onze leden de mogelijkheid om 2x 
per week te sporten. (Dit in tegenstelling tot veel andere judoclubs) 

 
 Lidmaatschap Judobond, zie www.jbn.nl voor actuele tarieven en informatie. 

Ter indicatie; JBN hanteert de volgende tarieven(peildatum 31-12-2017): 
Inschijfkosten nieuw lid €11,90
Kosten voor factuur bij inschrijving €3,85
Contributie per jaar onder de 7 jaar €15,75
Contributie per jaar onder de 12 jaar €28,95
Contributie per jaar 12-16 jaar €37.20
Contributie 17 jaar en ouder €52,35
Deze kosten worden door de jbn rechtstreeks met het lid verrekend. ( acceptgiro) 

 
Onze leden dienen lid te worden van de judobond Nederland. ( Via Nippon Sport ) 
 
Alle kosten kunnen contact betaald worden of mogen worden overgemaakt op rekening 
NL38INGB0003618697 t.n.v. Nippon Sport Heerlen. Wij maken geen gebruik van 
automatische incasso. 


