
Judoclub Bunde 
 

Aanmeldformulier 
Hierbij geeft vermeld persoon te kennen lid te willen worden van Judoclub Bunde:  

Achternaam   

Voornaam 

Geboortedatum 

Adres  

Postcode 

Woonplaats 

E-mailadres 

Telefoonnummer(s) 

Opmerkingen  
(Eventuele ziektes, aandoeningen, etc.) 

 

Als je al eerder judo beoefend hebt: Welke band heb je behaald  

     Datum graduatie 

     Bij Judoclub  

     JBN-paspoortnummer 

 

Let op: Voor leden onder de 16 jaar moet een ouder of voogd tekenen. 

Naam ondertekenaar  

Datum 

Handtekening 

  
Onderstaande tekst wordt na de inschrijving nogmaals aangeleverd via de mail 

Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 5,- per persoon. Leden tot en met twaalf jaar betalen € 144,- per jaar (€ 
12,- per maand) en leden vanaf dertien jaar betalen € 168,- (€ 14,- per maand). Start het lidmaatschap op de 
15e van de maand dan dient ook deze halve maand contributie te worden betaald. In de maanden juli en 
augustus loopt de contributie door. De contributie dient overgemaakt te worden naar IBAN-code NL26 RBRB 
0660 6859 65. Voor betalingen uit het buitenland dient tevens RBRBNL21 als BIC-code te worden vermeld.  
 
Naast het lidmaatschap bij Judoclub Bunde worden alle leden aangemeld bij Judobond Nederland, hiervoor 
hoeft u niets te doen. Een lidmaatschap is jaarlijks en dient betaald te worden nadat u een factuur ontvangen 
heeft. Deze ontvangt Judoclub Bunde en zal tijdens de les meegegeven worden aan het lid. De kosten van 
dit lidmaatschap zijn te vinden op de website van de JBN 
www.jbn.nl/kenniscentrum/ledenservice/lidmaatschap-jbn-leden.  



Judoclub Bunde 
 

AVG Toestemmingsformulier 
Als vereniging hebben wij ons ook te houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag informeren over de vereniging en 
sportactiviteiten. Verder willen wij graag wedstrijduitslagen publiceren en foto’s en video’s kunnen plaatsen 
op het internet (website en social media). Ook zouden wij het fijn vinden dat we je kunnen benaderen als 
oud-lid, bijvoorbeeld voor een reünie.  
 
Wij vragen je toestemming om deze gegevens te mogen gebruiken.\ 
 
Je kan altijd jouw toestemming altijd intrekken. Verder kan je altijd inzage vragen in de gegevens die 
Judoclub Bunde van je heeft. 
 
Ik geef Judoclub Bunde toestemming voor de hieronder aangekruiste verwerkingen: 

O Het versturen van verenigingsinformatie via e-mail;  

O Het gebruik van mijn telefoonnummer in geval van nood;  

O Het toevoegen van telefoonnummer(s):                                                                                                    aan de 
WhatsApp-groep. Hierbij zijn de nummer zichtbaar voor andere leden; 

O Het publiceren van foto’s en/of video’s op de website van Judoclub Bunde en/of social media 
(Facebook); 

O Het publiceren van wedstrijduitslagen inclusief foto’s in lokale kranten; 

O Bijhouden van naam, adres en e-mailadres in de alumni-administratie tot 25 jaar na beëindiging van 
mijn lidmaatschap en mij benaderen voor speciale gebeurtenissen, bijvoorbeeld een reünie. 

 

Naam lid    

  
Let op: Voor leden onder de 16 jaar moet een ouder of voogd tekenen. 
 
Naam ondertekenaar  

Datum 

Handtekening 

 

Hoe heeft u ons gevonden? 
Wij vinden het leuk om te weten hoe u bij Judoclub Bunde terecht bent gekomen. Dit geeft ons ook inzicht 
hoe we ons beter kunnen positioneren, bijvoorbeeld met judo op school, demonstaties op braderieën, etc.  

Hoe heeft u ons gevonden? (Optioneel) 

 

 

 


