Ingeschreven door:



Inschrijfformulier

Proefinschrijving :
Definitieve inschrijving:
Verwerking bij VJF :

Judoclub Tervuren VZW - Onderneminsgnr : 700.473.028

Clubnr.: 2074

Persoonlijke gegevens:
Naam:
Voornaam:
Geslacht:



M/V Nationaliteit:


Geboortedatum: .....................




Nr:…….Bus:…..

VoorkeursDojo : Tervuren - Huldenberg (Schrappen wat niet past)

Postcode:


 Gemeente: 

Telefoon:

..............................................

Straat:

Email:

GSM:..............................................


Ik heb vroeger reeds judo beoefend bij een (IJF erkende) club, mijn graad is: ...... Kyu/ Dan.
Privacy Verklaring : uw persoonsgegevens worden verwerkt door Judoclub Tervuren voor ledenbeheer en organisatie van activiteiten op
basis van de contractuele relatie als gevolg van uw (proef)inschrijving en voor onze nieuwsbrief op basis van ons gerechtvaardigd belang
om sport aan te bieden. Judoclub Tervuren kan gerichte- en sfeerfoto’s nemen tijdens clubactiviteiten, trainingen, wedstrijden. Deze
kunnen gepubliceerd worden op de verschillende sociale mediakanalen van de club zoals Facebook, Clubwebsite, Nieuwsbrief. Indien u
niet wenst dat wij deze gegevens en/of foto’s van u of uw kind hiervoor kunnen gebruiken gelieve ons dat dan mee te delen met een mail
naar info@judoclubtervuren.be Via deze weg kan u tevens vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen
of vragen ze over te dragen.

Datum: ...................................
Handtekening (voor minderjarigen handtekening ouder of voogd).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inschrijvingsgeld:Het jaarlijkse lidgeld omvat: “de vergunning” (45 Euro) zijnde de aansluiting bij de Vlaamse JudoFederatie (VJF)
waarin ook de verzekering vervat zit, en het lesgeld waarmee de club z’n reguliere werking bekostigd. Er zijn 3 tarieven in het jaarlijkse
lidgeld (inclusief vergunning en verzekering):U7: 100€ (1 training per week) 15 jaar: 150€ +15 jaar: 200€ 55+ : 125€ (1 training per week)
Voor nieuwe leden die later in het seizoen aansluiten wordt het lesgeld pro-rata gerekend.Het inschrijvingsgeld (vergunning en lesgeld) kan
enkel per overschrijving gebeuren op BE06734426170822 (IBAN, KBC) op naam van Judoclub Tervuren. Communicatie : “naam

www.judoclubtervuren.be


Nee:
Ja :

Uitleenpak?

Betaling
ontvangen?

Einde proefperiode:

Start proefperiode:

Voornaam

Naam:

judoka – lesgeld seizoen xxxx)

info@judoclubtervuren.be

