
 

 

 

 

 

Judovereniging Clinge 
 

Inschrijfformulier 
 
 
 
 
 
 

Naam:…………………………………………………................................................................................... 

 
 

Voornaam:……………………………………………………........................................................................ 

 
 

Geboortedatum:.………………………………………………………............................ Jongen / Meisje 

Adres:……………………………………………………............................................................................... 

 
 

Postcode:……………………………………………………......................................................................... 

 
 

Woonplaats:……………………………………………………..................................................................... 

 
 

Telefoonnummer:……………………………………………………............................................................ 

 
 

E-mail:……………………………………………………............................................................................... 

 
 

Lid per:…………………………………………………….........................................(In te vullen door de trainer) 

 
 
 

De eerste 4 lessen zijn om uit te proberen en dus gratis. Hierna krijg je een verzoek tot het 
betalen van het lidgeld. (€ 55,00/half jaar periode). 
(Periode is van oktober t/m maart en april t/m september) 

 
 
 

 

Lidgeld voor deze periode bedraagt €……………………… 

 

Graag overmaken op rekeningnummer NL90RABO0330432524 t.n.v. Judovereniging Clinge, 

onder vermelding van Lesgeld, naam judoka. 
*Je kan je afmelden als lid van Judovereniging Clinge via ons e-mailadres. 
 Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk. 
 

Judovereniging Clinge is niet aansprakelijk voor materiele schade dan wel lichamelijk letsel. 

Deelname aan de trainingen en andere activiteiten is op eigen risico. 

 

I.v.m. de privacywetgeving graag de achterzijde volledig invullen 



 

 

JUDOVERENIGING CLINGE 
 

 

 

Toestemmingsverklaring 

 

Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over de vereniging, 

sportactiviteiten en dergelijke. Ook willen we wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en filmpjes van u op onze 

internetsites en facebookpagina plaatsen. Met dit formulier vragen wij u toestemming om ook uw gegevens 

hiervoor te gebruiken. 

 

Met dit formulier geef ik, ............................................................................................................................. (naam judoka)  

JUDOVERENIGING CLINGE t oestemming om gegevens over mij te verwerken. 

 

Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen: 

 

 Mij benaderen voor sportieve activiteiten van derden, bijvoorbeeld andere judoverenigingen. 

 

 Publiceren van wedstrijduitslagen op www.judoverenigingclinge.com en/of 

www.facebook.com/judovereniging.clinge. 
 

 Publiceren van activiteiten op www.judoverenigingclinge.com en/of 

www.facebook.com/judovereniging.clinge. 
 

 Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op www.judoverenigingclinge.com, 

www.flickr.com/photos/judoverenigingclinge en www.facebook.com/judovereniging.clinge. 
 

  Subsidie aanvragen bij de Gemeente Hulst 

 

 Mij gedurende 30 jaar na beëindiging van mijn lidmaatschap te benaderen voor bijvoorbeeld een reünie of 

bijzondere gebeurtenis. 

 

Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangevinkte en beschreven redenen, gegevens en organisaties. 

Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming. 

 

Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken via een e-mail naar judoverenigingclinge@yahoo.com 

 

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: ….……………………………………………………………………………………………………………………… 
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Extra informatie 
 

Lidmaatschap Judobond Nederland en JudoVlaanderen 

 

 

Voordelen van een lidmaatschap bij Judobond Nederland en/of  JudoVlaanderen zijn o.a.: 

- deelname aan vele wedstrijden in Nederland en België. 

- officiële registratie van graden / banden (nodig voor het behalen van een zwarte band). 

- mogelijkheden tot het behalen van een zwarte band (examen niet mogelijk bij club). 

- mogelijkheid tot deelname aan regionale trainingen. 

 

Extra voordeel van een lidmaatschap bij JudoVlaanderen, met name voor judoka’s verzekerd bij een 

Belgische mutualiteit: 

- aanvullende verzekering voor sportongevallen 

- JudoVlaanderen vergunning 

 

Verdere info is ook te vinden op de website van: 

- Judobond Nederland : www.jnb.nl en www.jbn/districten/zuid-nederland/ 

- JudoVlaanderen: www.judovlaanderen.be 
 

Voor deelname aan districts- en Nederlandse kampioenschappen dient men lid te zijn van Judobond 

Nederland en de Nederlandse nationaliteit hebben. 

Voor deelname aan provinciale, Vlaamse of Belgische kampioenschappen dient men lid te zijn van 

JudoVlaanderen en de Belgische nationaliteit hebben. 

 

Het lidmaatschap van een bond of federatie staat los van het lesgeld. 

In-en uitschrijvingen bij JudoVlaanderen gebeurt door het secretariaat van Judovereniging Clinge.  

In-en uitschrijvingen bij Judobond Nederland dient door de judoka of ouders/verzorgers zelf te 

gebeuren. 

 

 

Voor meer informatie: judoverenigingclinge@yahoo.com 
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