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Inschrijfformulier Judovereniging Nippon Sport 
 

Het betreft een inschrijving voor kleuterjudo ‘Papa, doe je mee?’ Ja / Nee
     (Kan mondeling worden omgezet naar een lidmaatschap voor het reguliere judo na betaling van het daarvoor geldende inschrijftarief) 
  
Lid: 

Voornaam  Voorletters   
 

Achternaam  
 

Geboortedatum  Geslacht (Man, Vrouw, Geen) 
 

Geboorte plaats  
 

Nationaliteit  
 
Adresgegevens: 

Straat  Huisnr  
 

Postcode  Woonplaats
 
  Land (afkorting NL, D, B, etc.)

 
E-mailgegevens: 

E-mail 1  
 

E-mail 2 (optioneel)  
 
Telefoongegevens (maximaal 3, optioneel): 

Telefoonnummer  
 

Mobiel Mama  Aanmelden Whatsapp groep:  Ja / Nee
 

Mobile Papa  Aanmelden Whatsapp groep:  Ja / Nee
 
 
Eerder lidmaatschap JBN (en evt. andere vereniging): 

JBN nummer  Graduatie
 

Vereniging  
 
 
Medisch (vertrouwelijk) en/of bijzonderheden:  
Zijn er (medische) aandoeningen waarmee wij rekening moeten houden in de les  
(zoals suikerziekte, epilepsie, beperkingen of blijvende blessures)?  
 

Opmerkingen  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het is voor je eigen veiligheid om deze gegevens in te vullen, je bent dit echter niet verplicht. 
Wij gaan zorgvuldig met de gegevens om.  
U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om bovenstaande persoonlijk te bespreken met een van de bestuursleden. 
“Wij veroordelen niet maar handelen in kansen.” 
 
  



Judovereniging Nippon Sport Inschrijfformulier
 

  

AVG (Algemene verordening gegevensbescherming): 
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)*  (verplicht) 

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

 
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 

 
Met ondertekening van dit document gaan ouders/judoka akkoord met onderstaande bepalingen: 
 

 De vereniging is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan goederen; verwondingen 
opgelopen tijdens de trainingen, wedstrijden of verenigingsactiviteiten.  

 Ouders hebben advies ingewonnen van hun huisarts/specialist voor zij hun kind laten deelnemen aan de 
sportactiviteiten.  

 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*.  

 Zij stemmen in met het gedragsprotocol welke te vinden is op onze website.  www.nipponsport.net.  
 De opzegtermijn van het lidmaatschap is 1 maand. Opzegging kan alleen schriftelijk per email of brief.  
 De inschrijfkosten voor het reguliere judo dienen te worden voldaan om de inschrijving te activeren. Aan 

het kleuterjudo zijn geen inschrijfkosten verbonden totdat men overstapt naar het reguliere judo. 
 Voor deelname aan de judolessen is een wit judopak verplicht. 
 Met het oogpunt op hygiëne is niet toegestaan om in judopak naar de dojo te komen of naar huis te gaan. 

  
*) Niet voor het kleuterjudo ‘Papa, doe je mee’. Deze regels worden actief wanneer men van het kleuterjudo overstapt naar het reguliere judo.  
 
Inschrijving: 

Datum inschrijving  Handtekening
 *) Alleen als minderjarig lid in staat is om te tekenen 
 
 
LET OP: Ingeval ondergetekende op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar dient deze verklaring 
eveneens door een ouder of voogd ondertekend te worden. 
 

Naam ouder/voogd  
 
 
 

 
Handtekening  
ouder/voogd

  

 
 

 
Invullen door Nippon Sport 
 

Datum verwerkt   Door
 

Conscribo  Nr:  
 

JBN  Nr: Akkoord
 

Inschrijfkosten betaald Ja / Nee 
 

Badge / poster uitgereikt Ja / Nee 
 


