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INSCHRIJFFORMULIER LIDMAATSCHAP JUDOVERENIGING ASAHI-SAN 
 

Door ondertekening van dit formulier verklaart het lid, of bij minderjarigheid de ouders/voogd van het 
jeugdlid, akkoord te gaan met regels, zoals vermeld in de statuten en het huishoudelijk reglement. 
De statuten, het huishoudelijke reglement zijn te downloaden van onze website. 
WWW.ASAHI-SAN.NL  
Let op: Judoleden worden na het behalen van de witte band door de vereniging inschreven 
bij de JBN, hiervoor is apart contributie verschuldigd aan de JBN. Zie www.jbn.nl voor 
nadere informatie. 
Inschrijving: (invullen met blokletters) 

Naam : 

Adres : 

Postcode & woonplaats : 

Telefoonnummer vast : 

Telefoonnummer mobiel : 

Geboortedatum : 

Sportonderdeel : 

Datum ingang proeflessen : 

E-mailadres : 
 

Bij Asahi-San geldt een proefperiode van 4 lessen voor kinderen jonger dan 12 jaar. Ben je 12 jaar of 
ouder dan gelden 2 proeflessen. Indien u besluit te stoppen binnen of direct na de proefperiode dan 
dient u dit onmiddellijk te melden via contact@asahi-san.nl Na de 4 proeflessen is het lidmaatschap 
definitief. 

 
Afmelden bij afwezigheid doet u direct via Whats’App bij de trainers. U kunt zich bij hen laten toevoegen 
tot de groepsapp van de judoles. 

 

 
Machtiging: (invullen met blokletters) 
Ondergetekende verleent hierbij tot (indien van toepassing) wederopzegging machtiging aan 
judovereniging Asahi-San om bedragen af te schrijven wegens contributie voor bovenstaand lid. 

 
Naam : 

 
 
 

z.o.z. 

http://www.asahi-san.nl/
http://www.jbn.nl/
mailto:contact@asahi-san.nl
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Toestemmingsverklaring 
 

Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over de 
vereniging, sportactiviteiten en aanbiedingen en dergelijke. Ook willen we speelschema’s, 
wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en filmpjes van u/uw kind op internet of social media plaatsen. 
Met dit formulier vragen wij u toestemming om ook uw gegevens hiervoor te gebruiken. Daarnaast 
geeft u met dit formulier aan dat u bewust bent van de beveiligingscamera’s in ons pand. Meer 
informatie hierover kunt u vinden op onze website. 
Met dit formulier geef ik JUDO VERENGING ASAHI-SAN (verder: verenging) toestemming om gegevens 
over mij te verwerken.   Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken, via contact@asahi-san.nl 
Ik geef de vereniging GEEN toestemming voor de hieronder gegevensverwerkingen: 

 
 Mij benaderen voor sportieve activiteiten van derden, bijvoorbeeld andere 
sportverenigingen of maatschappelijke dienstverleners. 

 

 Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij en/of kind op. 
 

 Het eventueel opnemen van mijn (pas-, team-)foto in het smoelenboek/website 
 

 Mijn naam en telefoonnummer via onze afgeschermde website en/of groepsapp 
beschikbaar te stellen zodat andere leden mij kunnen benaderen. 

 
 
Mij gedurende 25 jaar na beëindiging van mijn lidmaatschap te benaderen voor 
bijvoorbeeld een reünie of bijzondere gebeurtenis. 

 
 

Naam: …………………………………………………………………………………………………………… 

Geboortedatum: …………………………………………………………………………………………………………… 

Datum: …………………………………………………………………………………………………………… 

Handtekening: …………………………………………………………………………………………………………… 
 

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: ….……………………………………………………………………………………………………….. 

 
Inzet van de ouders en leden is erg belangrijk voor onze kleine verenging. Wij gaan er van 
uit dat wij op u een beroep kunnen doen – vanzelfsprekend in overleg. Bij voorbaat dank. 
 
0 Ik ben beschikbaar om een paar keer per jaar oud papier op te halen 
0 Ik ben beschikbaar om te  helpen bij wedstrijden, evenementen.  
0 Ik wil graag meehelpen met organiseren van activiteiten.  
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