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:  

           
    Lidmaatschapsovereenkomst  

 
 
 
 
JUDO, de zachte weg, is voor onze vereniging een sport met discipline, die nodig is om 
deze sport te beoefenen en die ook zijn uitwerking op de harmonie van lichaam en geest 
in het dagelijkse leven uitoefent. 
 

JUDO, is voor onze vereniging een sport van aanval en verdediging, waarbij de gehanteerde etiquette en discipline duidelijke kenmerken 
van wederzijds respect dienen te zijn. 
 
ALGEMENE REGELS; 
Tijdens de lessen dienen de judoka’s met aandacht de instructies van de leraar volgen en het oefenen zelf, dient op een serieuze manier 
te gebeuren. Niemand mag zonder medeweten en toestemming van de leraar de judomat verlaten. 
 
Voor de les dient de judoka op tijd aanwezig zijn, gekleed in een schoon judopak. Handen, voeten en haren dienen schoon en verzorgd te 
zijn. De nagels zijn kort geknipt. 
 
De vereniging of de leraren zijn niet verantwoordelijk voor ongevallen die de judoka’s overkomen. De vereniging of de leraren kunnen niet 
aansprakelijk gesteld worden voor verlies van, schade aan, of diefstal van persoonlijke eigendommen. 
 
De vereniging behoudt zich het recht voor om leden voor een bepaalde tijd of definitief als lid te royeren, indien de regels van de 
vereniging niet worden nageleefd. Voorts kunnen leden geroyeerd worden als zij de goede naam van de vereniging op enigerlei wijze in 
diskrediet brengen. Dit laatste is ter beoordeling aan het bestuur. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Administratiekosten (éénmalig)  €                               
              
Contributie          €                         
                                                          _____________ 
TOTAAL  TE BETALEN       €                                    
  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Naam ……………………………………………………………… ..…M / V  Roepnaam……………………………………………….. 
 
Adres…………………………………………………Postcode…………………Plaats……............................................................... 
 
Telefoon……………………………Geboortedatum…..…………………………Geboorteplaats……………………..………………. 
 
Emailadres………………….…………….…………………………….@........................................................................................... 
 
U bent/  Ouder(s) is(zijn)           WEL    /     NIET  beschikbaar voor vrijwilligerswerk met voorkeur voor …………… dag     
 
Datum inschrijving……............................       Handtekening (*)……………………………………………………………………… 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bovengenoemde gegevens worden gebruikt conform onze privacyverklaring, welke u kunt vinden op onze website. * Indien 
de ingeschrevene jonger is dan 16 jaar, geeft de ouder/verzorger/wettelijke vertegenwoordiger middels zijn/haar 
handtekening toestemming deze overeenkomst aan te gaan.  
 
Gelieve dit formulier volledig in te vullen en af te geven aan de leraar. Na verwerking van uw inschrijving ontvangt u per mail 
een kopie van uw inschrijving, met het verzoek het totale bedrag binnen 14 dagen te voldoen op NL81 RABO 0350 7124 76   
t.n.v. Judovereniging Hikiwake onder vermelding van  voor en achternaam van de leerling.  
 


