BUDOVERENIGING ASAHI

Het is een goede gewoonte binnen onze vereniging op per seizoen een tweetal examenperiodes te
organiseren. In de week van 5 tot en met 9 juli 2021 zullen de examens plaatsvinden. Alle leerlingen
met witte, gele of oranje band (eventueel voorzien van een willekeurige gekleurde slip) mogen aan
dit examen deelnemen.
Voor hoger gegradueerden, vanaf de groene band geldt, dat er tussen het vorige (met goed gevolg
afgelegde examen) en het examen, dat in januari gaat plaatsvinden MINIMAAL 1 kalenderjaar
“trainingstijd “ moet zitten.
Wat moet U doen als U zich wilt opgeven voor het examen?
1. Vul alle gegevens in op het formulier (het formulier digitaal invullen!).
2. Lever het formulier in bij de trainer.
3. Het examengeld zal als automatische betaling gaan. Dus geen contant geld inleveren. Vul het
formulier volledig in dus ook het IBAN rekening nummer.
4. Lever het formulier zo spoedig mogelijk in, maar uiterlijk voor 19 juni 2021
5. in verband met voorbereiding van het examen en de overschrijvingen. Hierna kan er niet
meer opgegeven worden.
De trainer zal er voor zorgen dat uw opgave bij de examencommissie komt. De examens
zullen plaats vinden op de normale lesuren. Mocht de belangstelling te groot zijn zodat er
moet worden uitgeweken naar een ander tijdstip dan krijgt u hiervan bericht.

Belangstellenden zijn dit maal vanwege de covid maatregelingen niet welkom
tijdens de examens.

De kosten voor deelname zijn:
voor judo tot 12 jaar € 8,50
voor judo en jiu jitsu vanaf 12 jaar € 11,50
Na afloop van de examens worden de behaalde slip of band en diploma uitgereikt. Iedereen
ontvangt een dikke band (leden tot 12 jaar ontvangen een band light, deze is iets dunner en
makkelijker te knopen).

Paspoort
Het paspoort dient u mee te nemen tijdens het examen, behaalde resultaten worden dan in het
paspoort geschreven.

Examen gegevens deelnemer:
Naam:
Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Telefoon

Mobiel:

E‐mail:
Geboortedatum:
Examen voor: ☐ judo ☐ jiu jitsu
Kleur huidige band:

Kleur huidige slip:

Op welke dag les:

Tijdstip van les:

Een ieder die examen doet voor judo en jiu jitsu ontvangen een band of slip. Vul hierin welke lengte
de evt. band moet zijn:
Lengte band: ☐ 220cm ☐ 240cm ☐ 260cm ☐ 280cm ☐ 300cm

Eenmalige machtiging

SEPA

Let op onderstaande altijd invullen.
Naam in cassant : Budovereniging Asahi
Adres in cassant : Thorbeckelaan 2a
Postcode in cassant
: 9402 ER Woonplaats in cassant
Land in cassant
: Nederland
In cassant ID
Kenmerk machtiging
: examen

: Assen
: NL73ZZZ40045378000

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Budovereniging Asahi om éénmalig
een incasso‐opdracht te sturen naar uw bank om het verschuldigde examengeld van uw rekening af
te schrijven:
☐
☐

€ 8,50 voor judo en jiu jitsu tot 12 jaar
€ 11,50 voor judo en jiu jitsu vanaf 12 jaar
Naam:
Adres:
PC & Woonplaats:
Land:
Bank Identificatie:

IBAN (rekeningnummer)
Plaats en datum:

Handtekening

Invullen door trainer:
Groep:
Vooradvies:
Uitslag:

band

slip

