
INSCHRIJFFORMULIER 

Inschrijfformulier Judoclub Berkel Enschot Ten Shi   versie okt 2021 

 

Roepnaam   

Geboortedatum   

Eerdere judo-ervaring  [   ]  nee        [   ] ja, kleur band/judograad ………………………. 

Voorletters   

Achternaam incl. tussenvoegsels   

Straat + huisnummer   

Postcode + Woonplaats   

Nationaliteit   

E-mailadres 1: 
1e wettelijk bevoegde 
ouder/verzorger voor facturen  

 Geef hier mail op van de ouder verzorger die bankzaken regelt. 

Naam 1: ouder/verzorger   

Telefoon 1: ouder verzorger   

E-mailadres 2: 
2de wettelijk bevoegde ouder / 
verzorger (voor bereikbaarheid) 

 Geef hier mail op van de 2de ouder verzorger, dit voor bereikbaarheid, 
nieuwsbrieven, hulpvragen judovereniging 

Naam 2: ouder/verzorger   

Telefoon 2: ouder verzorger   

Ondertekening ouder/verzorger 1: 
 
 
 
Datum:         -          - 20  

Ondertekening ouder/verzorger 2: 
 
 
 
Datum:         -          - 20 

 

Ondergetekende(n) verklaart/verklaren:  

[   ]   wettelijk bevoegde ouder/verzorger te zijn; 

[   ]   bekend te zijn met de statuten en het huishoudelijk reglement van de judoclub, AVG 
voorwaarden zoals gepubliceerd op de website www.judotenshi.nl en deze te respecteren; 

[   ]   akkoord te gaan met inschrijving lid (vanaf gele band) bij de Judo Bond Nederland (www.jbn.nl) . 
Let op! De contributie voor de judobond staat los van de contributie voor onze judovereniging. 

.
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VERKLARING ALGEMENE VERORDERING GEGEVENS BESCHERMING (AVG) 

AVG Judoclub Berkel Enschot Ten Shi   versie okt 2021 

Roepnaam   

Geboortedatum   

Naam 1: ouder/verzorger   

Naam 2: ouder/verzorger   

Ondertekening ouder/verzorger 1: 
 
 
 
Datum:         -          - 20  

Ondertekening ouder/verzorger 2: 
 
 
 
Datum:         -          - 20 

 
Wij vragen u om ons te laten weten of u eventuele principiële bezwaren heeft voor het gebruiken 
van uw persoonlijke gegevens voor onze administratie, eigen whatsapp groep en nieuwsbrieven  

Onderdeel Akkoord 
Ledenadministratie: 
We nemen de naam van het lid, de telefoonnummers en e-mailadressen op in de 
database van judotenshi@gmail.com. De database gebruiken we voor:  

• De facturering, BUNQ bank betaling en nieuwsbrieven.  
• Delen persoonsgegevens met de organiserende judoclub bij een toernooi. 
• Delen gegevens met de judobond.  
• Delen gegegens met de gemeente Tilburg (jaarlijks). 

[    ]  JA [   ]  NEE 

Deelname aan whatsapp groep voor de lesgroep: 
Hiermee willen we laagdrempelig oudercontact stimuleren. Ook afmelden voor 
een training kan via de eigen whatsapp groep. Voor uitwisseling van foto’s tussen 
ouders onderling wordt er bij voorkeur gebruik gemaakt van deze groep.  

[    ]  JA [   ]  NEE 

Deelname overkoepelende groepsapp judoclub : 
Hiermee werken we als ouders samen om de praktische zaken voor de vereniging 
te regelen, zoals leuke wedstijden. Soms delen we foto’s van clubactiviteiten met 
elkaar.  

[    ]  JA [   ]  NEE 

Verslaglegging interne nieuwsbrief / lokale krantje De Schakel: 
 Foto's van de leden met voornaam mogen geplaats worden. 
 
Een paar keer per jaar maken we een nieuwsbrief. Soms plaatsen we een verslag 
van een examen of geslaagd toernooi in het lokale krantje van Berkel-Enschot. 

[    ]  JA [   ]  NEE 

Groepsfoto’s op onze website www.judotenshi.nl: 
Om nieuwe en bestaande leden te inspireren gebruiken we mogelijk een 
groepsfoto op de website waarop kinderen/leden zichtbaar zijn.  

[    ]  JA [   ]  NEE 

We vragen altijd extra toestemming als er individuele foto’s van dichtbij en recht in gezicht genomen zijn en wij willen 
gebruiken voor externe doeleinden zoals website, lokaal krantje De Schakel.  
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