
Mahjongclub De Vier Winden – Loon op Zand 
www.mahjongclubdevierwinden.nl 
 
 

Lidmaatschapsformulier 2019 
 
Mahjongclub De Vier Winden bestaat formeel sinds 1 januari 2008, als voortzetting van een informeel 
gezelschap dat sedert 1997 in huiselijke kring Mahjong speelt. Om het Mahjongspel te promoten werd een 
presentatie gemaakt voor de manifestatie “Loon kiekt Loon” in januari 2005. Om geïnteresseerden in te 
kunnen wijden in het spel is daarna gestart met de open avonden in De Kiosk. Eerst 1x per 2 maanden, maar 
gezien de belangstelling al snel vaker. In 2007 is er een vaste groep spelers ontstaan die wel vaker wilden 
spelen. De uitslag van een enquête onder die groep spelers heeft geleid tot de start van een Mahjongclub met 
de mogelijkheid van een lidmaatschap. 
 
Wat betekent het lidmaatschap: 
 

• U kunt deelnemen aan de onderlinge competitie die iedere 1e en 3e woensdag van de 
maand (juli en augustus uitgezonderd) wordt gespeeld volgens de internationale 
Mahjong Competition Rules (MCR). De stand van de competitie wordt bijgehouden 
op de website www.mahjongclubdevierwinden.nl. 

• Als lid van Mahjongclub De Vier Winden, wordt u automatisch lid van de Nederlandse 
Mahjongbond, waarbij u 4 keer per jaar het Mahjong Magazine (digitaal) krijgt 
toegestuurd. Een lid van de Mahjongbond krijgt korting bij deelname aan nationale 
en internationale toernooien. 

• De kosten van het lidmaatschap bedragen € 37,50 per jaar. Betaling kan per kwartaal, 
half jaar of jaar,  contant bij de penningmeester Bert Jansen of door storting op 
rekeningnummer 3910839 t.n.v. A.A.A. Jansen o.v.v. Lidmaatschap Mahjong De Vier 
Winden en eigen naam/woonplaats.  

• Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar. Op het moment dat u lid wordt betaalt u de 
nog resterende maanden van dat jaar.  

 
U kunt zich opgeven als lid door onderstaande coupon in te vullen en in te leveren bij Bert 
Jansen of Nanny Verheijen.  
 
 
□ ik word lid van Mahjongclub De Vier Winden  

o Ik wil wel competitie spelen (1e en 3e woensdag van de maand) 
o Ik wil geen competitie spelen 

 
Naam  :  ……………………………………………………………… 

Adres  :  ……………………………………………………………… 

Postcode :  ……………………………………………………………… 

Woonplaats :  ……………………………………………………………… 

Tel.nummer :  ……………………………………………………………… 

E-mail :  ……………………………………………………………… 

Ik betaal het lidmaatschapsgeld per:  kwartaal  /  half jaar  /  jaar   
 (doorhalen wat niet van toepassing is) 
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Clubinformatie mahjongclub De Vier Winden - Loon op Zand 
 
 
website: www.mahjongclubdevierwinden.nl 
mail: info@mahjongclubdevierwinden.nl 
penningmeester: Bert Jansen, tel. 06-51235971 
competitieleider, Ed Woons, tel. 0416277371 
algemeen contactadres: Nanny Verheijen, tel. 0416362777 
 
Lidmaatschapskosten bedragen € 37,50 per jaar. Dit bedrag wordt besteed aan contributie van de 
Mahjong Bond, zaalhuur, organisatie van kampioenschappen en toernooien en het aanschaffen 
van Mahjongspellen.  Het contributiejaar loopt van januari t/m december. Wordt men op een 
ander moment in het jaar lid, dan betaalt men contributie over de dan nog resterende maanden 
van dat jaar.  Leden betalen geen bijdrage voor deelname aan de open avonden.  Lidmaatschap 
van de Nederlandse Mahjong Bond is inbegrepen. Leden van de Mahjong Bond kunnen 
deelnemen aan toernooien die door de Mahjong Bond of de daarbij aangesloten Mahjongclubs 
worden georganiseerd. De leden ontvangen 4x per jaar het Mahjong Magazine.  
 
Open avond: Iedere 2e woensdag van de maand: kennis maken met het Mahjongspel en het 
(leren) spelen. Plaats en tijd: Café De Kiosk, Oranjeplein, Loon op Zand. 20.00 uur. Er zijn geen 
kosten aan verbonden 
 
 Competitie-avonden: Iedere 1e en 3e woensdag van de maand wordt er door de clubleden 
onderling competitie gespeeld. De competitieronde loopt van september tot en met juni.  Plaats: 
Bovenzaal De Kiosk, Oranjeplein. Aanvang competitie 20.00 uur, aanwezig zijn: 19.45 uur. Er 
wordt gespeeld volgens de Mahjong Competition Rules (MCR).  Meer over spelregels op de 
spelregelpagina van de website.  
 

Open Loons Kampioenschap: Aan het eind van het seizoen wordt het Open Loons Kampioenschap 
gehouden. Deelname staat open voor iedereen. Er wordt gestreden om een wisseltrofee.  
Uitwisselingstoernooien: Jaarlijks worden er uitwisselingstoernooien gespeeld met 
Mahjongvereniging De Negen Poorten en Mahjongclub De Oase uit Ijsselstein en met 
Mahjongclub Schoon Spel uit Oss. Om beurten zijn de mahjongverenigingen gastheer. Een 
uitwisselingstoernooi wordt op een zaterdag gehouden, zie de agenda. 
Overige toernooien: Via de website van de Nederlandse Mahjong Bond is de toernooikalender te 
raadplegen. Deelname aan toernooien staat vrij voor leden van de Mahjong Bond. 

 


