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ASAHI-SAN: VOOR JONG EN OUD!
Welkom bij Asahi‐San, een ac eve en ge‐
zellige judovereniging op Wieringen. Bij
onze vereniging kun je terecht voor judo,
jiu‐jitsu, MMA, fitness en steps. Wij zijn er
voor jong en oud, iedereen is welkom bij
ons.
De judovereniging Asahi‐San is opgericht
in 1961 en bestaat dit jaar dus 60 jaar!
Omdat we vanwege de Corona‐pandemie
nog niet weten hoe we dit lustrum kunnen vieren, houd je die informa e van ons
tegoed. Met dit informa eboekje willen we je alle informa e en gegevens over de
vereniging in één oogopslag geven. Ontbreekt belangrijke informa e: laat het ons
dan weten. Ondanks Corona wensen wij ons allemaal een mooi sportjaar toe! Het
bestuur.

HET BESTUUR VAN ASAHI SAN
Linda Dissel
Kim de Wit
Michaël Geerdink
Suzanne Regtop
Nico de Haan
Reina Steinfort
Bri van Kuringen

voorzi er
penningmeester
secretaris
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid i.o

De statuten en het huishoudelijk reglement van de
judovereniging zijn te vinden op onze website.

ONZE DOJO
De Dojo van Asahi‐San is geves gd in het
schoolgebouw Bu erhoek 5 in Hippolytushoek.
Daar vind je op de 1e verdieping ook de fitness
zaal en kleedruimtes.
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JUDO
Stoeien, zelfbeheersing, samenwerking, respect hebben voor je tegenstander, leren
omgaan met winnen en verliezen. Judo start altijd met het groeten van je tegenstander.
Met deze buiging beloof je dat je op een veilige manier en met respect met de ander
omgaat, zonder elkaar expres pijn te doen. Dit is wat wij belangrijk vinden bij judo.
Judo betekent letterlijk ‘zachte weg’. Het is een Japanse vechtsport ontstaan vanuit het
jiu-jitsu. Judo is een sport van aanval en verdediging waar je in balans moet blijven en de
ander uit balans moet halen en dat controleren.
De judosport maakt je weerbaar, leert je
omgaan met agressie, gee je verant‐
woordelijkheidsgevoel en zorgt voor veel
zelfvertrouwen. Je traint al je spieren én
je oefent tegelijk je sociale vaardighe‐
den. Het is niet vreemd, dat er ook kin‐
deren op doktersadvies naar de judoles
komen. De kinderen kunnen zich ruim‐
schoots uitleven in het judospel. En na‐
tuurlijk is judo ook nog eens een gewel‐
dige wedstrijdsport.

Ieder kind is anders. Het ene kind wil liefst zo
snel mogelijk beginnen met het wedstrijdjudo,
terwijl de ander hier juist tegenop ziet. In bei‐
de gevallen is het verstandig dat de judoka
begint met de interne wedstrijden van Asahi‐
San, het vaantjestoernooi van het budocen‐
trum Dun Hong of met het onderlinge toer‐
nooi en zoals met judovereniging De Uitkomst
in Anna Paulowna. Deze toernooien zijn speci‐
aal opgezet om de regels van de judosport
spelenderwijs bij te brengen en de judoka
wegwijs te maken in de wedstrijdsport. Wan‐
neer je kind aangee deze wedstrijdjes leuk te
vinden kan worden ingeschreven voor grotere
externe toernooien.

WEDSTRIJDEN
De judoka’s van Asahi‐San kunnen deel‐
nemen aan de door ons georganiseerde
interne wedstrijden. Daarnaast is het
ook mogelijk om deel te nemen aan
toernooien bij andere verenigingen. Dit
proberen wij vanuit de club ook te s mu‐
leren. Het judospel, “stoeien met elkaar”
is belangrijk voor de ontwikkeling van
kinderen. Bij wedstrijden gaat de ontwik‐
keling zelfs nog iets verder. Niet alleen
leren ze jdens de wedstrijden de regels
die aan het judospel verbonden zijn,
maar ze leren ook te incasseren en om te
gaan met winst en verlies. Iets wat ieder‐
een in zijn verdere leven tegenkomt. Ook
de discipline en wederzijds respect voor
elkaar worden jdens de wedstrijden
versterkt.

Alle wedstrijden staan op het prikbord ver‐
meld. Na het invullen van de envelop, inclusief
toevoeging van het inschrijfgeld, kun je deze
deponeren in de gele bus in de kan ne. Onge‐
veer een week voor aanvang van de wedstrijd
krijg je de weeg jden en aanvangs jden van
de desbetreﬀende wedstrijd waarvoor inge‐
schreven is.
Twijfels over wel of niet
meedoen aan een wedstrijd? Overleg dan met
de trainer!!
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JIU-JITSU
Jiu Jitsu is een eeuwenoude Japanse vechtkunst. Het was onderdeel van de training van
de Samurai (de Japanse ridders) die op het slagveld ook zonder hun wapens moesten
kunnen overleven. Later is het Jiu Jitsu meer en meer ontwikkeld tot een zelfverdedigingssysteem wat het tot vandaag de dag ook nog is.
De technieken uit het judo komen voor een groot deel terug in de Jiu Jitsu-lessen. Maar
naast de worpen en klemmen uit het judo komen er ook trappen en stoten voor zoals in
het karate geoefend wordt.

De lessen zijn ongeveer vanaf de lee ijd
van 10 jaar te volgen, waarbij niet al‐
leen het zelfverdedigingaspect van Jiu
Jitsu getraind wordt, maar ook discipli‐
ne en respect die komen kijken bij het
beoefenen van een Japanse vechtsport.

MIXED MARTIAL ARTS
MMA is een zelfverdedigingsport waarbij alle voorkomende verdediging- en aanval technieken gebruikt mogen worden uit andere zelfverdedigingsporten. Dit houdt in dat er
veel gebruik gemaakt wordt van low- en highkicks, bokstechnieken en technieken om de
tegenstander naar de grond te werken. Hierbij wordt het gevecht “afgemaakt” d.m.v.
bijvoorbeeld een armklem of verwurging.

Bij Asahi‐San beoefenen we de sport
zuiver en alleen als condi e‐ en tech‐
niektraining. De beoefenaars van deze
sport respecteren elkaar en proberen
elkaar te helpen om de technieken ei‐
gen te maken. Veiligheid staat voorop.
Wanneer je wilt uitproberen of deze
sport iets voor jou is, ben je van harte
welkom in de dojo om twee proeflessen
te volgen.

Foto: www.budowazasport.nl
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ONZE TRAINERS STELLEN ZICH VOOR
Voor onze vereniging zijn de trainers van het grootste
belang. Zij zorgen dat onze deelnemers de juiste technieken beheersen, en geven in alle opzichten het goede
voorbeeld. Maar bovenal: zij brengen ook naar onze leden de liefde voor de sport en het goed en respectvol
met elkaar omgaan. Daarom hier alle ruimte voor onze
trainers en instructeurs om zich te presenteren.

Meester Bouke
Mijn naam is Bouke Steinfort en ben
sinds 2015 hoofdtrainer van Asahi‐
San. Ik heb dit stokje van Ed overge‐
nomen toen ik klaar was met mijn
judoleraar B opleiding. Ed had name‐
lijk beloofd aan de vorige hoofdtrai‐
ner dat iemand van Wieringen het
weer van hem zou overnemen.
Naast de judolessen was ik voorheen
werkzaam in zwembad de Venne als
badmeester en zwemleraar. Hier‐
door heb ik daar makkelijke contac‐
ten en we gaan sindsdien dan ook
elk jaar judoën in judopak in het
zwembad.
Op dit moment ben ik al 3 jaar werk‐
zaam als bewegingsagoog in de
jeugdzorg. Naast de sportlessen die
ik geef als bewegingsagoog heb ik
ook pedagogische taken waarbij ik
jongeren leid/coach in hun traject.
Dit doe ik in Heerhugowaard op een
sociale‐ leer‐werkplek voor jongeren
tussen de 13‐21 jaar. Deze jongeren
kunnen niet naar een normale

school of werk. Daarom komen ze bij ons.
De meeste jongeren wonen thuis maar
sommigen wonen op een woongroep.
Door middel van werkervaring en coaching
proberen wij ze terug naar school‐, werk‐
of in sommige gevallen hun thuissitua e te
krijgen..
Ik was bijna 6 jaar toen ik met judo in con‐
tact kwam, maar daarvoor keek ik al veel
met mijn broer mee die er een jaar eerder
op was gegaan. Ik wilde eigenlijk eerder
meedoen maar ik was nog iets te jong.
Toen had Asahi‐San namelijk nog geen
kleutergroep zoals nu.
Ik heb mijn 3e dan (3e zwarte band) judo
en de 3e kyu (groen) jui‐jitsu. Jui‐jitsu heb
ik tot mijn 12e gedaan. Daarna ging ik vol‐
op voor de zwarte band trainen op zater‐
dagochtend waardoor ik niet meer jui‐jitsu
kon doen. Ik trainde op dat moment 4x in
de week judo.
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Vroeger deed ik mee met veel judo‐
wedstrijden en heb dan ook vele
prijzen gewonnen. We hadden bijna
elk weekend wel ergens een wed‐
strijd. Ik ben het meest trots op drie
keer 3e van Noord‐ Holland en ik
uitgenodigd werd op de talententrai‐
ning in Heerenveen. Daarnaast kreeg
ik een plaatsing voor het NK judo in
Eindhoven. Het NK was erg zwaar en
ik kwam dan ook terug zonder prij‐
zen maar wel met een ervaring rij‐
ker. Sinds ik lesgeef ben ik minder
wedstrijden gaan doen. Dit vooral
omdat ik zelf niet meer aan trainen
toe kwam en ik het lesgeven veel

leuker vond.
Het lesgeven in het algemeen vind ik heel
leuk vooral als ik iedereen zie groeien in
zijn kunnen. Het is dan helemaal leuk als je
dat bij de vereniging kan doen waar je
al jd zelf getraind hebt. Naast judolesge‐
ven ben ik sinds 2010 ook scheidsrechter,
hier is het ook mooi om elke keer te zien
dat judoka's steeds beter worden. In mijn
CIOS opleiding ben ik ook G‐scheidsrechter
geworden omdat ik het extra vak ‘Aanpast
Sporten’ volgde. Die wedstrijden zijn hele‐
maal leuk omdat de deelnemers al jd ge‐
nieten. Of ze nou winnen of verliezen, er is
al jd veel plezier.

Meester Ed
Mijn naam is Ed Baaij. Ik ben gebo‐
ren in Ro erdam op 10 januari 1961.
Mijn beroep was beroepsmilitair bij
het Korps der Mariniers en ben nu
met func elee ijdsontslag. Ik ben
getrouwd en heb inmiddels 4 klein‐
kinderen en 2 kinderen. Mijn dage‐
lijkse bezigheden zijn nu sport als
instructeur en als beoefenaar (judo,
jitsu, wielrennen en fitness).

leraar geworden: judoleraar B ( niveau 4
heet dit momenteel). Mijn gradua e is
met judo vijfde dan en Jitsu tweede kyu.
Ik heb aan wedstrijden deelgenomen met
in mijn jeugd enkele eerste plaatsen. Ik
ben meer een technische judoka. In mijn
jd streden veel judoka's in mijn ge‐
wichtsklasse om de ereplaatsen en we
zi en in een sterk district: Noord‐
Holland.

Ik ben met judo en jitsu in contact
gekomen door als kind op 6 jarige
lee ijd (1967) met judo te beginnen .
Dus 54 jaar geleden! Op mijn 16de
begon ik met jitsu maar judo werd
mijn hoofdsport. Hierin ben ik ook
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(vervolg meester Ed)
Het was erg moeilijk om je als recreant
te plaatsen.
Ik ben judoscheidsrechter geworden .
Dit heb ik van 1991 tot 2013 gedaan .
Mijn licen e was de A licen e, ik was
dus 22 jaar districtsscheidsrechter.
Ik ben ook examinator geworden in Dis‐
trict Noord‐Holland. In 2004 ben ik hier‐
mee begonnen en ik doe dit nog steeds:
dus ook al 17 jaar inmiddels. (Zwarte
band worden kan niet bij de club; dit
doe je meestal in het district waar je
judo beoefent). Het lesgeven aan de

jeugd en volwassenen is leuk, zeker
om de resultaten van een ieder te
zien. Het behalen van de mijlpaal
zwarte band is het mooiste dat er in
judo is. Er zijn veel fysieke aspecten
en die kan je in iedere sport gebrui‐
ken. Vooral het plezier en vreugde die
je deelt met elkaar.
Mijn wens voor de toekomst is dat de
judosport meer beoefend gaat wor‐
den als hoofdsport door mensen. Niet
als bijsport, bijvoorbeeld gecombi‐
neerd met voetbal of hockey. Echt
voor het judo en jitsu gaan, dat is mijn
grootste wens!

Jeroen Blom
Ik ben de instructeur die op de maandag
avond de MMA lessen gee . Even in het
kort: 25 jr bij de Koninklijke Marine gediend,
de laatste drie jaar had ik ook mijn eigen
sportschool opgericht in Schagen, na drie
jaar besloten om daar vol mee door te gaan
en ik ben daar heel blij mee dat ik die stap
heb genomen.
Ik ben bij Asahi‐san gekomen doordat de
vorige instructeur moest gaan varen. Ik geef
inmiddels nu een 4 jaar les bij asahi‐san.
Ik ben van oorsprong Judo en Jiu Jitsu leraar,
het MMA, BJJ en Krav Maga doe ik erbij.
Ik heb redelijk veel wedstrijden gedaan, met
voor mij als super sportmoment 3e op het
NK‐Jiu Jitsu en een aantal malen 3e en 2e
bij de militaire kampioenschappen.
Trainen in het militaire team samen met
judoka’s als Mark Huizinga, Ben Sonnemans
en Claudia Zwiers zijn voor mij super jden
geweest.
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Nu hou ik me veel bezig met het lesge‐
ven, aan jongens en meiden mannen en
vrouwen die zich spor ever en of weer‐
baarder willen voelen.
Ik hoop nog heel lang met dit werk/
hobby en spor ef bezig te kunnen zijn.

Steps met Hilda en Marijke
Vanaf 2007 verzorgen Hilda en Marijke
de steplessen bij Asahi-San. We hebben
het stokje overgenomen van Hilly
Doornbos. Zij was de vrouw van de
toenmalige voorziƩer die helaas veel te
jong is overleden.
Vanaf het moment dat Hilly is gestopt
verzorgen wij samen de lessen. Wij ken‐
nen elkaar al vanaf onze jeugd, hebben
samen de lagere school doorlopen, sa‐
men gehandbald en gelijk jdig de AALO
opleiding in Amsterdam gevolgd.
We hebben om wat feeling te krijgen
steplessen van Hilly bijgewoond en het
uiteindelijk overgenomen.
Wij vinden het beiden leuk om te doen
we hebben een enthousiaste trouwe
damesgroep. De lessen worden om en
om gegeven, als Marijke les gee doet
Hilda mee en omgekeerd.
Soms valt er iemand uit vanwege een
blessure of zwangerschap maar een vaste
kern van de groep is al jd aanwezig.
Doordat het een hechte groep is kennen
wij elkaar goed en het einde van het sei‐
zoen sluiten wij af met een gezellige

avond. We gaan dan fietsen en ergens
picknicken. Er komt dan een fles wijn en
een hapje op tafel met als gevolg een
hele gezellige avond! (zie foto)
Het steppen doen we op schone sport‐
schoenen met een wi e zool, (donkere
geven af) sokken of blote voeten om de
judoma en schoon te houden. De step‐
bank is in hoogte verstelbaar zodat jezelf
de moeilijkheidsgraad kan bepalen. Met
het steppen leggen we de nadruk op de
buik, billen en benen maar ook de ande‐
re ledematen worden niet vergeten. Het
steppen is voor iedereen toegankelijk,
we draaien vlo e maar soms ook gouwe
ouwe muziek!
Asahi‐San is een goede betrouwbare
thuisbasis voor de stepgroep. We heb‐
ben het erg naar ons zin en maken soms
ook gebruik van de kan ne. Door corona
liggen de ac viteiten s l. We hopen snel
weer te mogen starten om weer in
groepsverband te sporten en onze condi‐
e weer op peil te brengen en na afloop
even gezellig bij te kletsen. De les geven
we 1 maal in de week op donderdag‐
avond van 19:30 tot 20:30. Nieuwe leden
zijn van harte welkom om
vrijblijvend twee proeflessen
bij te wonen en te proeven
of deze sport ook iets voor
jou kan betekenen.
Met spor eve groet, Hilda en
Marijke.
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STEPS
Bij steps wordt gebruik gemaakt van een step—een opstapbankje. Tijdens een step aerobics-training beweeg je op de maat van de muziek. Tijdens de training krijg je een choreografie aangeleerd, waarbij je op de step stapt en armbewegingen doet. De step staat
vrij laag, zodat de spieren en gewrichten niet teveel belast worden.

De pasjes zijn gemakkelijk. De uitda‐
gende choreografie zorgt ervoor dat
je een pi ge workout krijgt, voorna‐
melijk bedoeld voor het vergroten
van je uithoudingsvermogen en het
shapen van bovenbenen en bil‐
len. De deelnemers dragen desge‐
wenst zaalsportschoenen waarmee

niet op straat gelopen mag worden i.v.m.
de hygiëne op de mat.
Ben je geïnteresseerd? Kom donderdag‐
avond dan gerust eens langs!

FITNESS
Fitness is een verzamelterm voor activiteiten die ervoor zorgen dat je in een betere algehele conditie komt. Hieronder valt onder meer de groei van spiermassa, de verbetering
van het uithoudingsvermogen, lenigheid, snelheid en coördinatie. Over het algemeen is
fitness erop gericht het lichaam te belasten, waardoor de belastbaarheid vergroot wordt.
Doordat fitness activiteiten ervoor zorgen dat het lichaam terug in balans komt, pakt het
de belangrijkste doelstellingen van de meeste mensen vanzelf aan, waaronder afvallen.
Door meer spiermassa op te bouwen ga je bijvoorbeeld meer calorieën in rust verbranden, waardoor het lichaam vanzelf gaat afslanken. De cardio activiteiten (zoals fietsen of
hardlopen) zorgen voor een direct verbranding van calorieën, en -op een hoger niveauzorgen ze ook voor een verhoogde stofwisseling in rust.

Asahi‐San kent algemene regels voor
het gebruik van de fitnessruimte en de
apparaten. Daarnaast kennen we strikte
hygiënische maatregelen. Het is belang‐
rijk dat je hiervan kennis neemt. Zorg
ervoor dat er al jd twee personen in de
ruimte aanwezig zijn. De fitnessruimte is
toegankelijk vanaf 12 jaar (12 t/m 15
jarigen alleen toegestaan onder begelei‐
ding van een persoon van 16 jaar of
ouder).
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LESTIJDEN
maandag
19:00 – 20:00
20:00 – 21:00

Kata training
MMA ( jden in overleg met J. Blom)

dinsdag
16:30 – 17:15
17:30 – 18:30
18:30 – 19:30

kleuterjudo
judo jeugd groep 1 (vanaf ± 6 jaar*)
judo jeugd groep 2 (vanaf ± 9 jaar*)

woensdag
17:30 – 18:30
18:30 – 19:30

jiu‐jitsu (vanaf ±10 jaar)
judo jeugd (vanaf ± 11 jaar*)

donderdag
19:30 – 20:30

steps

vrijdag
18:30 – 19:30

wedstrijdtraining judo

Fitnessruimte geopend jdens de dojo‐lessen.
*De judoleraar bepaalt in welke groep je wordt geplaatst. Hij alleen is in staat om te bekijken
in welke groep je het beste past qua lee ijd, gewicht en techniek.

HOE WORD JE LID?
De minimum lee ijd om lid te worden
van onze vereniging is 4 jaar. Voor MMA
en Steps is dit 12 jaar. Voor fitness is dit
16 jaar. Er zijn 4 proeflessen voor judo
en jiu‐jitsu. Voor MMA / Steps / Fitness
gelden 2 proeflessen.

Voor judo zijn judopakken te koop. Informa e
over het aanschaﬀen van een judopak en het
informa eformulier kun je via de kan neme‐
dewerker verkrijgen. Natuurlijk kun je ook
even bellen met 06.52148151.
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CONTRIBUTIE 2021
De bedragen zijn per kwartaal.
Judo en Jiu‐Jitsu, tot en met 9 jaar (A‐pupillen)
Judo en Jiu‐Jitsu, vanaf 10 jaar1 (B‐pupillen, Aspiranten en senioren)
Mixed Mar al Arts
Steps
Fitness
1

€ 38,85
€ 46,05
€ 46,05
€ 35,30
€ 35,30

Het jaar waarin je 10 jaar wordt, word je B‐pupil. Op dat moment gaat de verhoogde contribu e in, dus

niet pas als je daadwerkelijk 10 jaar wordt.

Vanaf het 3e lid per gezin krijg je 10% kor ng over de totale contribu e en vanaf het 4e lid
bedraagt de kor ng 18% over de totale contribu e. Wanneer je met meerdere verschillende
sporten mee doet, hoef je enkel het hoogste bedrag als contribu e te betalen.

OPZEGGEN
Het opzeggen van het lidmaatschap kan
d.m.v. een e‐mail naar contact@asahi‐san.nl
of een schri elijke melding aan de vereni‐
ging. Doe dit wel tenminste één maand vóór
aanvang van het nieuwe kwartaal. Ben je te
laat met opzeggen, dan ben je over dat
kwartaal contribu e verschuldigd.
Wordt jdens of na de proeflessen besloten
om geen lid te worden dan moet je dit mel‐

den bij de ledenadministra e. In dat geval
vervalt de inschrijving en mach ging. Indien
besloten wordt om na de proeflessen wel
lid te worden, hoef je niets te doen en
wordt automa sch de incasso ingesteld.
Wanneer je je niet afmeldt, wordt er auto‐
ma sch van uitgegaan dat lidmaatschap
gewenst is.

GROTE CLUBACTIE
Elk najaar wordt in Nederland de grote clubac e georganiseerd, zo ook door Asahi‐San. Door
het kopen van lootjes kun je mooie prijzen winnen, maar vooral je club steunen.
Elk jaar gaan onze leden op pad om die loten te
verkopen, maar tegenwoordig kan ook via de
website worden ingetekend. Hoe dat moet,
krijg je elk jaar te horen.
Maar we rekenen ook wel een beetje op je vrij‐
gevigheid. En trouwens: de kinderen met de
hoogste score worden door Asahi‐San extra
beloond!
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JBN LIDMAATSCHAP
krijg je geen diploma’s. Om lid te worden van
de JBN betaal je eenmaal per jaar contribu e
aan de JBN. Het te betalen bedrag is a anke‐
lijk van de lee ijd en staat los van het lidmaat‐
schap van de vereniging. Voor actuele contri‐
bu egelden wordt verwezen naar de website
van de JBN www.jbn.nl . Stop je met judo of
jiu‐jitsu dan moet je jezelf afmelden bij de
JBN. Doe dit op jd anders zit je er voor een
extra jaar aan vast.

De vereniging meldt je aan bij de Judo‐
bond Nederland (JBN) vanaf het behalen
van de wi e band. De Judobond ver‐
strekt je een zogenaamd JBN‐paspoort.
Je bent als judoka en jiu‐jitsuka verplicht
lid van de JBN. De JBN contribu e wordt
apart in rekening gebracht door de JBN.
Als je geen lid bent van de JBN mag je
niet aan oﬃciële wedstrijden meedoen,
worden je banden niet geregistreerd en

GRADUEREN
Twee keer per jaar kunnen de judoka’s
die hiervoor in aanmerking komen, gra‐
dueren. Gradueren kan alleen als men lid
is van de Judo Bond Nederland. Men kan
alleen op de door het bestuur vastgestel‐
de datum gradueren.

INTERN BEKERTOERNOOI
Het bekertoernooi is een judotoernooi speci‐
aal voor alle judoka’s van Asahi‐San. Onder
begeleiding kunnen de jonge judoka’s hier
op een vriendelijke manier kennis maken
met judo in wedstrijdvorm. De judoka’s wor‐
den ingedeeld naar lee ijd, kleur band, ge‐
wicht en ervaring. Zodat iedereen een kans
maakt.
Bij inschrijving op de eerste dag dat de judo‐
ka’s meedoen, ontvangen zij een standaard
met 6 lege plekken. Door het halen van judo‐
punten kunnen de judoka’s hun standaard
vullen met plaatjes en met als topstuk de
judokatrofee.
De plaatjes hebben de kleuren van judoban‐

den: geel, oranje, groen, blauw en bruin. Wij
denken dat op het moment dat een judoka zijn
standaard gevuld hee , hij of zij klaar is voor
toernooien buiten onze vereniging.
Verliezers zijn er niet!
Door de puntentelling
verdient iedereen
punten waarmee je
spaart tot je
judoka compleet is.
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ALGEMENE BEPALINGEN
GEDRAG
In de dojo dient het gedrag en de uiterlijke
verzorging afgestemd te zijn op de e que e
en gedragsregels van de sport. Ongeoor‐
loofd gedrag wordt niet getolereerd en kan
in het uiterste geval leiden tot royeren van
het lid. Ongeoorloofd gedrag zal tevens be‐
palend zijn om niet leden het lidmaatschap
en/of de toeging tot de accommoda e te
weigeren.
ALGEMENE VERORDEMING GEGEVENSBESCHERMING (AVG):

KLEDING
De dojo mag alleen betreden worden in de
bij de sport behorende kleding. In de dojo
mogen geen (gym)schoenen en/of kleding
gedragen worden die beschadiging of ver‐
vuiling van de mat tot gevolg hebben.
Judopakken dienen alleen binnen het judo‐
gebouw gedragen te worden en niet buiten
het judogebouw. De judoka’s gaan bloots‐
voets de mat op, daarbuiten is het verplicht
sokken of slippers te dragen. Deze regels
zijn er vanwege de hygiëne.

Vanaf 1 mei 2018 hebben wij een privacy
policy, deze is te vinden op onze website.
Asahi‐San hee met de gemeente Hollands
Kroon een zogenaamde verwerkingsover‐
eenkomst afgesloten met daarin bepalingen
over het gebruik en opslag van persoonsge‐
gevens.
Bij het lidmaatschap wordt aan de leden of
aan hun ouders gevraagd een toestem‐
mingsverklaring in te vullen en te onderteke‐
nen. Dit formulier vind je ook op onze websi‐
te. Je gee daarmee toestemming om—
onder voorwaarden ‐ naast speelschema’s,
wedstrijduitslagen ook foto’s en filmpjes van
op internet of social media te plaatsen.

ROKEN, ALCOHOL- EN DRUGSGEBRUIK:
Binnen de accommoda e geldt een rook,
alcohol en drugsverbod. Indien dit verbod
overtreden wordt en de overtreder lid is van
onze vereniging kan dit aanleiding zijn tot
het royeren van dit lid. Indien het geen ver‐
enigingslid betre kan er worden verzocht
het gebouw te verlaten. Als niet aan dit
verzoek wordt voldaan zal de poli e worden
ingeschakeld. Er is dan sprake van zoge‐
naamde huisvredebreuk. Als er, door de
ambtenaar belast met het toezicht op nale‐
ving van deze wetgeving, wordt overgegaan
tot het beboeten van de vereniging, zal deze
boete worden verhaald op de overtreder.

CAMERATOEZICHT:

SCHOONMAAK:

Het bestuur hee besloten tot aanschaf en
in gebruikstelling van cameratoezicht. Zij
hee een protocol opgesteld waarin de
prak sche uitvoering van het cameratoe‐
zicht wordt beschreven, als onderdeel van
het AVG‐beleid. Dit protocol is te vinden op
onze website.

Het gebouw wordt met grote regelmaat
schoongemaakt. Eén keer per jaar houden
wij grote schoonmaak. Dat doen we met
vrijwilligers. Je wordt uitgenodigd om hier‐
aan deel te nemen.
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ONZE SPONSORS /
CLUB VAN 50
Asahi‐San prijst zich gelukkig met haar
ac eve sponsors: in onze dojo hangt
een groot bord met hun logo’s. We heb‐
ben ook sponsors die bij bijzondere
gelegenheden, zoals een zomerkamp,
een bijdrage leveren—in geld of in natu‐
ra.
Iedereen kan lid worden van de Club
van 50: zowel zakelijk als privé. Voor
€ 50 per jaar steunt u onze vereniging
bij haar ac viteiten. In de kan ne hangt
een mooi bord met daarop de leden van
de Club van 50. U ziet: er is nog plek!
Natuurlijk benaderen we onze sponsors
ac ef, maar je kan ons ook even bellen
(06.52148151) of een mail sturen
(contact@asahi‐san.nl) als je Asahi‐San
een warm hart toedraagt.

AANSPRAKELIJKHEID
Asahi‐San kan niet aansprakelijk worden gesteld van vermissing van persoonlijke eigen‐
dommen of geld. Ook aanvaardt de vereniging geen aansprakelijkheid bij blessures en/
of ongevallen die zich mogelijk bij de lessen of wedstrijden kunnen voordoen.
Dit informa eboekje, onze folder en website zijn met de nodige zorgvuldigheid samen‐
gesteld. Graag worden wij geïnformeerd over aanvullingen of onjuistheden. Aan de in‐
forma e kunnen geen rechten worden ontleend.
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