Beste
Welkom bij Judo Bond Nederland (JBN)! De JBN heeft passie voor aikido, jiujitsu en judo.
Wij geloven in de verbindende kracht van deze disciplines, die mens en samenleving
versterken.
In Nederland inspireert de JBN een groeiend aantal gepassioneerde leden en vrijwilligers,
die we verbinden met elkaar, de club en de samenleving. Als organisatie staan we voor
kwaliteit. We supporten de community om veilig en respectvol op en naast de mat met
elkaar om te gaan, zodat de sport met plezier en succes wordt beleefd.

Ledenpas en paspoort
Als tastbaar bewijs van de aanmelding sturen we je een persoonlijke ledenpas en
paspoort toe. Het pasje is voor komend jaar het bewijs van jouw lidmaatschap bij de
JBN. Iedere eerste dag van de maand worden de pasjes en paspoorten besteld, hierdoor
kan het soms even duren voordat je de ledenpas en het paspoort per post ontvangt.
Indien zes weken na aanmelding nog steeds niets is ontvangen, horen we het graag.

Account MijnJBN.nl
Je kan nu direct gebruik maken van MijnJBN.nl door op deze link te klikken. Op
MijnJBN.nl vind je nieuws, achtergronden bij de sport en foto- en videomateriaal.
Daarnaast kun je op MijnJBN.nl je toernooiagenda bijhouden en wekelijks je ranking
raadplegen. Tevens kun je via je profiel je betaalwijze beheren.

Voordelen lidmaatschap
Het lidmaatschap van de JBN is een individueel lidmaatschap. Er zijn veel zaken die door
de JBN voor leden worden geregeld:






JBN Verzekering
o secundaire aansprakelijkheidsverzekering
o aanvullende ongevallenverzekering
JBN Wedstrijden
Organisatie van landelijke evenementen, wedstrijden en toernooien
MijnJBN.nl
Een eigen profielpagina met het laatste nieuws, geheel in te richten naar
persoonlijke voorkeur
JBN Magazine
Ieder kwartaal het digitale magazine van de JBN
JBN Graduaties
o behaalde banden worden geregistreerd en erkend met een officieel diploma
o JBN erkende leraar tekent vorderingen af in het JBN paspoort
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Kijk ook op www.jbn.nl/lidmaatschap voor meer informatie over jouw lidmaatschap bij de
JBN.
Wij wensen je veel plezier met het beoefenen van je budosport!
Met vriendelijke groet,
Huub Stammes
Algemeen directeur JBN
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