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Je gegevens worden door SJO met de grootste zorgvuldigheid behandeld. Persoonsgegevens ten behoeve van de inschrijving registreren we in onze 
administratie. Hierop is de privacywetgeving (AVG/GDPR) van toepassing.  

Versie 2018-0705 

 
 

Gegevens judoka: 
Vul hieronder jouw persoonlijke gegevens in. Met deze gegevens meld je jezelf aan voor judolessen bij SJO. Verderop 
kun je eventueel aanvullende contactgegevens van je ouder(s) / verzorger(s) invullen.  
 

Voornaam*:  Voorletters*:  

    

Tussenvoegsel:  Achternaam*:  

    

Adres*:  Postcode*:  

    

Woonplaats*:  Land:  

    

Geslacht*:  Geboortedatum*:  

    

Telefoon:  Mobiel:  

 
 
Contactgegevens ouder(s)/verzorger(s) 1** 
Vul hieronder de contactgegevens in van je ouder(s)/verzorger(s). 
 

Naam:  Telefoon:  

    

E-mailadres:    

 
Contactgegevens ouder(s)/verzorger(s) 2 
Vul hieronder de contactgegevens in van je ouder(s)/verzorger(s). 
 

Naam:  Telefoon:  

    

E-mailadres:    

 
*Deze gegevens zijn verplicht om in te vullen. 
**Indien minderjarig dient verplicht 1 ouder / verzorger als contactpersoon voor calamiteiten te worden opgegeven 
 
Alleen personen die de gegevens functioneel nodig hebben (zoals het bestuur, de trainers en de clubadministratie) 
hebben hiermee inzicht in de strikt noodzakelijke gegevens. Conform onze algemene voorwaarden wordt elke judoka 
ingeschreven bij de Judobond Nederland. Hiervoor geven wij naam, adres, geboortedatum, geslacht en indien van 
toepassing gegevens Jeugdsportfonds door aan de JBN. 
 
Medische beperkingen: 

Zijn er medische beperkingen waarmee tijdens het uitoefenen van de judosport rekening gehouden dient te worden 
(bijvoorbeeld afwijkende bloeddruk, astma, suikerziekte)?  Ja / Nee 
Zo ja, welke beperking en wie is de huisarts. 
 
 
 

Aanmelding judolessen 



 

 

In te vullen door de 
administratie:  

Datum: Paraaf: inschrijfnummer: 

 

 
 
 
Trainingsgegevens: 
 

Gewenste 
dag/tijd: 

 

 

Gewenste 
locatie: 

Enschede Zuid Twentehallen / Enschede Noord Sporthal Zaanstraat*** 

 
***Een van beide doorhalen 
 
Betalingsgegevens judoka: 
Ondertekende verleent tot wederopzegging een incassomachtiging aan Stichting Judosport Oost (incassant ID NL 
19ZZZ410307150000) om van hieronder genoemde rekening bedragen af te schrijven die verband houden met judo 
activiteiten (inschrijfgeld, lesgeld, examengeld, toernooikosten en deelname clubactiviteiten) 
 

IBAN-nummer:                   

 

Rekening ten 
name van: 

 
Plaats van 
ondertekening: 

 

    

Datum van 
ondertekening: 

 Handtekening****:  

 
****Indien minderjarig handtekening van ouder / verzorger 
Betaalt het Jeugdsportfonds het lesgeld? Geef dit dan aan in het opmerkingen vak.  
 
Beeldmateriaal: 
Via onze website en social media kanalen houden we iedereen graag op de hoogte van de activiteiten van onze stichting. 
Hiervoor maken we gebruik van foto’s en incidenteel ook video’s. Bij bezwaar kunt u mogelijk niet deelnemen aan een 
aantal activiteiten van Stichting Judosport Oost.  
 

 Ik heb bezwaar tegen het plaatsen van foto’s en video’s waarop ik mogelijk te zien ben.  

 
Benadering voor vrijwilligerswerk: 
Mocht u als judoka of als ouder / verzorger van een judoka het leuk vinden om SJO op een of andere manier te 
(onder)steunen dan bent u van harte welkom.  
 
Hieronder kunt u aangeven waarvoor we  u mogen benaderen. 

o Bestuursfunctie (indien vacant) 
o Vaste vrijwilliger (u zult dan bij de meeste activiteiten van SJO betrokken worden) 
o Flexibele vrijwilliger (u wordt incidenteel ingezet bij de SJO activiteiten indien dat nodig is) 
o Redactionele activiteiten (incidenteel een stukje schrijven over een activiteit of een toernooi) 
o Coachen (het begeleiden van judoka’s tijdens een toernooi; enige kennis van de judosport is een pre) 

 
Tot slot: 
Wil je nog iets kwijt? Dan kan dat hieronder.  
Al bij een andere judoschool een band gehaald? Geef in dat geval aan welke kyu / dangraad je hebt.  
 

 
 
 
 
 

 
Bedankt voor je aanmelding! 
Voor vragen of opmerkingen over je inschrijving kun je mailen naar clubadministratie@judosportoost.nl 


