Aanmeldingsformulier voor het technisch examen judo
Datum examen:

…………

Naam:

………………………….

naam partner 1:

…………………………..

Voorletters:

……………..

JBN bondsnr.:

…………………………..

Roepnaam:

………………………….

Doet zelf examen:

O ja

Adres:

………………………….

naam partner 2:

…………………………..

Postcode:

………………………….

JBN bondsnr.:

…………………………..

Woonplaats:

………………………….

Doet zelf examen:

O ja

Geboortedatum:

………………………….

In te vullen door de leraar:
Lid van school/vereniging: ………………………………………….
Aansluitnummer:
………………………………………….
Naam leraar B:
………………………………………….
Graduatie leraar:
………………………………………….

Vraagt aan voor:

Telefoonnummer: ………………………….
E-mailadres:

………………………….

Bondspaspoortnr.: ………………………….
Lengte band:

O 1e dan

O 2e dan

Handtekening leraar B :

O 3e dan

O nee

O nee

………………………………………….

………………………….
Datum:

Aantal behaalde wedstrijdpunten: …………
Volledig examen: O ja
Kodokan: O ja
1e herexamen:
O ja
Busen:
O ja
2e herexamen:
O ja
Doet examen voor het onderdeel/onderdelen:
O go no sen
O nage no kata
O katame no kata
O nage waza
O ne waza

Het hele formulier duidelijk invullen met blokletters.
Met dit formulier moet u meezenden:
* bewijs van lidmaatschap JBN lopend jaar (oranje pasje).
* betaalbewijs (printscreen) overboeking (geen reservering) van dit aanmeldingsformulier.
* kandidaten met 100 punten: kopie uit het JBN paspoort van de wedstijdpunten.
Op het examen moet het originele paspoort met bewijs lidmaatschap JBN lopend jaar worden ingeleverd
voor controle.
Het examengeld bedraagt € 35,00 (€ 15,00 voor herexamen) en dient minimaal 3 weken voor datum examen op
rekening van de penningmeester van het district te staan, banknummer: NL43 RABO 0140 2109 38 t.n.v.
JBN district Zuid-Holland onder vermelding van naam kandidaat en bondsnummer.
Het aanmeldingsformulier voor het technisch examen en de bovenvermelde bescheiden (kopieën) kunt u digitaal
verzenden naar:
examenjudo@jbn-zh.nl , hier kunt ook al uw vragen stellen.
Alle bescheiden dienen uiterlijk 3 weken voor het examen in ons bezit te zijn (is sluitingstermijn inschrijving).
Een niet volledig ingevuld formulier met alle bescheiden als hier boven genoemd en/of het te laat aanmelden
voor het technisch examen kan leiden tot afwijzing van deze aanvraag.
De kandidaat ontvangt uiterlijk 1 week voor datum examen per e-mail een uitnodiging.
District Graden Commissie Judo Zuid-Holland, november 2017

