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                      TTEERR  IINNFFOORRMMAATTIIEE 
 
Beste judoka en ouders, 
 
Het inschrijfgeld bedraagt    €   
 
De contributie bedraagt per maand (12x): € 
 
Indien u ervoor kiest om de contributie voor het hele jaar ineens te voldoen krijgt u een maand 
gratis.  
De contributie per jaar is dan:  € 
 
Bij meerdere gezinsleden krijgt u bovendien 10% per lid 
 
De contributie dient te zijn voldaan voor de 15e van elke maand 
( Bank NL38INGB0003618697 t.n.v. Nippon Sport heerlen) 
 
De trainingen worden gehouden in de dojo bij :  
Indoor Beachcentre Ben en Renate Mesters 
 
De trainingstijden zijn: 
 

MMaaaannddaagg                ::        □18.00 tot 19.00 uur.  □19.00 tot 20.00 uur. □20.00 tot 21.00 uur. 

ZZaatteerrddaagg                  ::        □10.30 tot 11.30 uur.  □11.30 tot 11.30 uur. □12.30 tot 13.30 uur. 
      
      
De trainingen worden verzorgd door: 
Vincent Raithel  3e Dan judoleraar A (Hoofdtrainer) 
Mark Donners  3e Dan judoleraar A 
Hub Heijen   5e Dan Jeugd judoleider 
  
Indien er een training vervalt ivm wedstrijd vakantie of anders, dan krijgt u hiervan bericht. 
 
Het lidmaatschap van de Judobond Nederland is verplicht. De tarieven staan op 
www.jbn.nl De vereniging zorgt voor het aanmelden bij de judobond en de betaling van 
het lidmaatschap van de judobond verloopt via een factuur welke u op uw postadres 
ontvangt.  
 
De vereniging is aangesloten bij de Judobond Nederland. www.jbn.nl onder aansluitnummer  
D2SP68W 
 
Wij wensen een ieder veel sportplezier bij onze vereniging. 
 
                                                
Het Bestuur  "NIPPON SPORT" 
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Gedragsregels om gewenst gedrag te stimuleren 
(Samenvatting, uitgebreide versie is te downloaden via onze website) 
Wij verwachten dat onze trainers, de judoka’s en hun ouders, zich tolerant en beleeft opstellen. 
 
Algemeen 
Aan leden maar ook aan trainers/coaches, het bestuur en aan ouders/verzorgers wordt gevraagd om ongewenst gedrag te melden 
wanneer zij dit tegenkomen of vermoeden. 
 
Van onze leden verwachtten wij de volgende houding: 
1.  Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de club. 
2.  Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft. 
3.  Ik val de ander niet lastig. 
4.  Ik berokken de ander geen schade. 
5.  Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie. 
6.  Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen. 
7.  Ik negeer de ander niet. 
8.  Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen. 
9.  Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee. 
10 . Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan. 
11.  Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht. 
12.  Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk. 
13.  Als iemand mij hindert of lastigvalt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp. 
14.  Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt 
dit  
      zo nodig bij het bestuur/trainers 
 
In de dojo en bij de sportschool 
1. Het is niet toegestaan eigen eten en drinken te nuttigen binnen de sportlocatie. De sportlocatie heeft een kantine waar drank 

etc. te verkrijgen is. 
2. Ouders blijven in principe buiten de dojo. Vanuit de kantine is er een raam waardoor men direct in de dojo kan kijken. De dojo 

heeft slechts een beperkte mogelijkheid om langs de kant plaats te nemen. Voor nieuwe leden wordt gedurende de 
kennismakingslessen een uitzondering gemaakt en mag papa/mama blijven kijken.  

3. De laatste zaterdag van de maand ik kijkdag en mogen ouders in de zaal plaats nemen. 
4. Buiten de dojo, dus de weg van en naar kleedlokaal, loopt niemand op blote voeten. We dragen slippers! 
5. Het is niet toegestaan om in het judopak naar de sportlocatie te komen. Dit heeft te maken met discipline hygiëne en veiligheid.  
6. We laten geen spullen achter in het kleedlokaal. Iedereen doet zijn/haar kleren in de sporttas en kan deze sporttas meenemen 

naar de dojo.  
7. Kom niet te vroeg naar de les en blijf na afloop niet te onnodig lang rondhangen. 10 minuten vooraf aanwezig is 

voldoende tijd voor om te kleden. Na de les verwachten wij dat niemand ‘ongewenst’ blijft rondhangen. 
8. De trainer is aanwezig in de dojo en ziet alleen wat daar gebeurd. Laat broertjes en zusjes niet zonder toezicht rondrennen. 
9. De sportlocatie huisvest meerdere sporten en activiteiten. Wij maken alleen gebruik van de dojo. Indien iemand wil deelnemen 

aan andere activiteiten ( bv fitnes), dan dient men dit zelf te bespreken met het beheer van de sportlocatie Ben Mesters.  
10. De leden betalen alleen contributie aan de judovereniging en is geen contributie verschuldigd aan de sportlocatie. Indien 

iemand wenst deel te nemen aan andere activiteiten dan het judo kunnen daar echter kosten aan verbonden zijn. 
11. Alle judo- en vereniging gerelateerde zaken dienen te worden afgehandeld met het bestuur en/of trainers van Nippon Sport en 

niet met het beheer van de sportlocatie. 
 

Op de Judomat 
1. Geen schoenen of sokken op de mat 
2. Niet schreeuwen 
3. Schone korte nagels 
4. Schone handen en voeten 
5. Geen Gel of wax in de haren 
6. Geen haarspelden met metaal in de haren 
7. Lange haren zijn gebonden in een vlecht of staart 
8. Stop = Stop = Maté !  
9. Op de judomat heeft alleen de leraar het laatste woord! 
10. Tijdens uitleg of wachten, staan of zitten we netjes in kleermakers zit of op beide knieën, we liggen niet aan het strand! 
11. Meisjes hebben een wit T-shirt onder hun judojasje, jongens niet. 
12. Wanneer je moet wachten op de aanvang van de les, ben je stil. Alleen fluisteren is toegestaan. 
13. Judo is leuk en moet leuk blijven, durf je een techniek niet te doen? Vertel het de leraar, samen komen we eruit! 
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AAaannmmeellddffoorrmmuulliieerr 
 
MET ONDERTEKENING VAN DIT DOCUMENT GAAN OUDERS/JUDOKA AKKOORD MET 
ONDERSTAANDE BEPALINGEN:     
 
1.  De vereniging is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan goederen; verwondingen 

opgelopen tijdens de trainingen, wedstrijden of verenigingsactiviteiten. 
2. Ouders hebben, desgewenst, eerst advies ingewonnen van hun huisarts/specialist voor zij hun   

  zoon/dochter laten deelnemen aan de sportactiviteiten. 
3.  De opzegtermijn van het lidmaatschap bedraagt 1 maand.  
4.  Alle leden zijn lid van de Judobond Nederland. Indien men nog niet lid is zal de verenging het lid 

aanmelden bij de judobond. De kosten worden, door de leden zelf, voldaan aan de judobond. De 
actuele tarieven zijn te raadplegen op de website van de bond. 

5.  Zij hebben kennen genomen van het gedragsprotocol welke te vinden is op onze website.  
www.nipponsport.net. Een beknopte versie is toegevoegd aan dit document. 
 

AVG en wet op privacy 
Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag informeren over de vereniging, sportactiviteiten 
en aanbiedingen e.d. Ook willen we wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en filmpjes op FACEBOOK EN 
WHATSAPP plaatsen. Met dit formulier vragen wij u toestemming om ook uw gegevens hiervoor te gebruiken. 
Meer informatie omtrent de AVG binnen onze vereniging is te vinden op onze website.   
 
Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen: 

 Persoonsgegevens door te geven aan de Judobond Nederland t.b.v aanmelden als nieuw lid bij de bond.  
      (kosten worden door de judobond in rekening gebracht bij het lid) 

 Registreren van behaalde judograden bij de judobond.  
 Registratie van persoonsgegevens tbv leden- en financiële administratie 

 
Onderstaande toestemming zijn optioneel. Het niet geven van toestemming maakt het de vereniging niet 
makkelijk en we willen u vragen om er goed over na te denken. We zullen u keuze in alle gevallen 
respecteren. 

 Mij benaderen voor activiteiten van derden, bv andere sportverenigingen, wedstrijden en judo clinics.  
 Publiceren van b.v. foto’s en/of filmpjes van het lid op Sociaal media of de besloten Whatsapp-groep. 
 Uitslagen van examen wedstrijden etc. opnemen en publiceren op onze facebook pagina c.q. clubblad 

 

NAAM:..........................…………..........................……… ROEPNAAM: ..........................…………… 

GEBOORTEDATUM: ..........................…………………… GESLACHT: ..........................…………… 

GEBOORTEPLAATS: ..........................………………… TELEFOON: ..........................……………   

MOBIEL MAMA: ..........................…....……………… MOBIEL PAPA: ..........................……… 

□ aanmelden whatsapp groep      □ aanmelden whatsapp groep   

ADRES: .......................…………..........................……… POSTCODE: ..........................…………… 

WOONPLAATS:..........................………………………… NATIONALITEIT: ..........................……  

EMAIL ADRES:........................………………………… 

DATUM INGANG LIDMAATSCHAP:  

EERDER BEHAALDE HOOGSTE GRAAD (BAND / SLIP) ........................………………………… 

  
  
 
HANDTEKENING OUDER/VOOGD:......................................……………………..                                       


