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AANSLUITVOORWAARDEN TOELATING JUDO BOND NEDERLAND VAN EEN 

VERENIGING, SPORTSCHOOL OF ANDERE RECHTSPERSOON 

 

Lees deze aansluitvoorwaarden goed door, voordat u uw aanvraag naar het 

district verstuurd. Aan de volgende voorwaarden moet worden voldaan: 

 

1. Indienen aanvraag 
De aanvraag tot toelating als lid van de JBN bestaat uit:  

�  Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier; 

�  Kopie van het uittreksel van de KvK; 

�  Statuten van de vereniging of stichting OF bepalingen van een sportschool of andere 

rechtspersoon. 

 

Alleen een volledige aanvraag kan in behandeling genomen worden. De bovengenoemde 

bescheiden dienen naar het secretariaat van het district verzonden te worden. Dit adres 

staat boven het aanvraagformulier vermeld.  

 

2. Statuten en huishoudelijk reglement Judo Bond Nederland 

Als bijlage treft u de statuten en het huishoudelijk reglement van de Judo Bond Nederland. 

Deze moeten goed doorgenomen worden en dienen te worden beschouwd als aanvulling 

op deze aansluitvoorwaarden. De aanvrager moet zich hiermee confirmeren.  

 

3. Statuten en reglementen aanvrager  

�  Deze mogen niet in strijd zijn met de statuten, reglementen en andere bepalingen 

en besluiten van de Judo Bond Nederland; 

�  De aanvrager is verplicht om in haar statuten c.q. reglementen, een bepaling op te 

nemen waarin zij haar leden verplicht het lidmaatschap van de bond aan te vragen; 

�  De verplichting tot aanvraag van het JBN-lidmaatschap geldt ook voor 

bestuursleden; 

�  Wijzigingen in statuten en reglementen dienen schriftelijk te worden doorgegeven 

aan het bondsbestuur. 

 

4. Erkende/bevoegde leerkracht(en) 

De lessen dienen gegeven te worden door een bij de JBN aangesloten en door de bond 

erkende leerkracht (minimaal leraar A).  

 

5. Kosten 

Leden van de JBN zijn verplicht tot de betaling van een vaste geldelijke bijdrage 

(contributie) aan de JBN, waarvan de hoogte jaarlijks door de bondsraad wordt 

vastgesteld. De tarieven staan op www.jbn.nl, onder het kopje ‘ledenservice’, ‘lid worden 

JBN’.  

 

6. Verplichtingen 

De aanvrager moet op verzoek van het districtsbestuur, te allen tijde een opgave kunnen 

verstrekken van de plaats(en) waar de club haar activiteiten uitvoert. Het district moet 

op de hoogte zijn van het adres, de dagen, de tijden en de leerkrachten die bijdragen in 

het uitoefenen van de activiteiten.  

 

De aanvrager heeft de plicht haar leden aan te melden bij de JBN en hen op de 

districtsvergadering te doen vertegenwoordigen. Daartoe moet men jaarlijks een 

vergadering beleggen ter verkiezing van afgevaardigden. (Dit geldt voor alle 

rechtsvormen)  

 

Het is niet toegestaan deel te nemen aan activiteiten van, ingeschreven te staan bij, deel 

uit te maken van of te participeren in een rechtspersoon of andere organisatie, welke 

soortgelijke doelstellingen nastreeft als de JBN 
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Omzetting, overname of opheffing  

 

Omzetting vereniging in sportschool 

Een vereniging, die wordt omgezet in een sportschool, moet worden uitgeschreven bij de 

betreffende Kamer van Koophandel en Fabrieken. De sportschool moet als zodanig worden 

ingeschreven en het desbetreffende uittreksel uit het Handelsregister van de KvK. moet 

naar de JBN worden opgestuurd. In dat geval wordt het aansluitnummer van de vereniging 

aangewend voor de (nieuwe) sportschool. 

 

Omzetting sportschool in vereniging of stichting 

Een sportschool, welke wordt omgezet in een vereniging of stichting, moet als zodanig 

worden ingeschreven bij de betreffende Kamer van Koophandel en Fabrieken. Het 

desbetreffende uittreksel uit het Verenigingen-/Stichtingenregister van de KvK moet naar 

de JBN worden opgestuurd. In dat geval wordt het aansluitnummer van de sportschool 

aangewend voor de (nieuwe) vereniging/stichting. 

 

Overname sportschool 

De leerlingen van een sportschool, welke wordt overgenomen door (verkocht aan) een 

andere sportschool, worden - indien deze sportschool bij de JBN is aangesloten -  

overgeschreven naar deze sportschool en het aansluitnummer van de overgenomen 

(verkochte) sportschool komt te vervallen. Van de overname (of koop) dient een kopie van 

de koopakte of een door beide sportscholen ondertekende verklaring naar de JBN te 

worden opgestuurd. 

Indien de betreffende sportschool (nog) niet is aangesloten bij de JBN moet een aanvraag 

voor  toelating als lid van de JBN worden ingediend. Na toelating door het bondsbestuur 

worden de leerlingen van de overgenomen (verkochte) sportschool overgeschreven. 

 

Opheffing vereniging, sportschool of andere rechtspersoon. 

De leden van een vereniging, sportschool of andere rechtspersoon, welke wordt 

opgeheven, moeten aangeven naar welke andere vereniging, sportschool of andere 

rechtspersoon zij wensen te worden overgeschreven. Deze overschrijving dient op de 

voorgeschreven wijze plaats te vinden: naar de JBN opsturen van de Nationale Sportpas 

(het betaalbewijs) van het lopende jaar, waarop staat aangegeven naar wie men wenst te 

worden overgeschreven. Wanneer zij in gebreke blijven worden zij ingeschreven als 

individueel lid van het district, en zijn zij niet ondergebracht bij een club.  

 

 

 

 


