INSCHRIJFFORMULIER JUDO SCHEVENINGEN 2020 – 2021
Persoonlijke gegevens
Voornaam: …………………………………………………………………………………………………. Jongen / Meisje: ……………………………………………………………..…………………………………
Achternaam: ……………………………………………………………..…………………………….. Geboortedatum: …………………………………………………………….…………………………………
Adres: …………………………………………………………..………………..………………………………… Postcode: ……………………………………………………………..……………………………………………………
Woonplaats: ……………………………………………………………..…………………………….. Telefoonnummer: ……………………………………………………………..……………………………
E‐mail: …………………………………………………………………………..………………………………… Mobiel telefoonnummer: ……………………………………………………………..……….
Eventueel medisch ongemak (bijv. astma of blessure):…………………………………………………………………………………………………………………………….
WIL ZICH GRAAG OPGEVEN BIJ JUDO SCHEVENINGEN VOOR HET VOLGENDE LESUUR (aankruisen):
Woensdag: □A 17:30 – 18:15u
Vrijdag:
Zaterdag:

□A 17:00 – 17:45u
□A 9:00 – 9:45u

□B 18:15 – 19:00u □C 19:00 – 19:45u
□B 17:45 – 18:30u □C 18:30 – 19:15u □D

19:15 – 20:00u

Let op: Bovenstaande keuze voor lesuur gaat om een voorkeur. Leerlingen worden door de meester ingedeeld en
geplaatst in overleg.

Lidmaatschapsvorm en lesgeld:
Er is keuze voor jaarbetaling of betaling in 3 termijnen. Tussentijdse opzegging is alleen mogelijk bij
de betaling in 3 termijnen, namelijk minimaal 30 dagen voorafgaand aan het incassomoment.

□ Woe 9 sep t/m zat 3 juli 2021: Betaling in 3 termijnen van €76; incasso op: 5 okt 2020, 5 januari 2021, 5 april 2021.
□ Woe 9 sep t/m zat 3 juli 2021: Betaling in 1 termijn van €215 (€13 korting); incasso 5 okt 2020.
AUTOMATISCHE INCASSO:
Ondergetekende machtigt hierbij JUDO Scheveningen om het gekozen bedrag aan lesgeld van de
bankrekening af te schrijven:
Incassant‐ID: NL59ZZZ587363360000. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht
weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Naam: …………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..
IBAN Banknummer: ……………………………………………………………….……… Datum: …………………………………………………………………...………….
Handtekening rekeninghouder:
……………………………………………………………………………………………………………………………….………………..

Ondergetekende, wettelijke vertegenwoordiger van bovengenoemd kind, verklaart bekend te zijn en
akkoord te zijn gegaan met de voorwaarden zoals hierna en op de website staan vermeld.
Datum: ……………………………………………………………………….

Plaats: …………………………………………………………………………………………………

Naam: ………………………………………………………...………………
Handtekening (vader, moeder of voogd):……………………………………………………..…………………

JUDO Scheveningen – email: judoscheveningen@hotmail.nl
www.judoscheveningen.nl ‐ www.facebook.com/judoscheveningen

BELANGRIJKE DATA EN INFORMATIE
Nieuwsbrief
JUDO Scheveningen verstuurt via Mailchimp een nieuwsbrief met als doel te informeren over bijvoorbeeld een wijziging in de
judoles, het lesrooster of een nieuw lesschema. JUDO Scheveningen gebruikt hiervoor het emailadres dat u bij de aanmelding
heeft opgegeven. Tip: Wij raden aan om af en toe de map ‘ongewenste emails’ te checken, soms komt onze nieuwsbrief hier
automatisch in terecht.
Judo‐examen
Twee keer per jaar houden we judo‐examen. Deze staan gepland op woensdag 10, vrijdag 12 en zaterdag 13 februari 2021 en op
woensdag 23, vrijdag 25 en zaterdag 26 juni 2021. Tijdens een judo‐examen laten de judoka’s zien wat ze hebben geleerd.
Iedereen is welkom om te komen kijken. De examens worden beloond met een gekleurde slip (of band) en diploma. De judo‐
examens starten op de reguliere lestijden. De kosten voor het examen bedragen €5 per keer, hierbij is de slip (of band) en het
diploma inbegrepen.
Bijzondere data 2020‐2021
Zet de volgende data alvast in de agenda:

‐ Eerste judoles:
‐ Judotoernooi (wedstrijdjes):
‐ Judo examens:
‐ Judotoernooi (wedstrijdjes):
‐ Judo examens:
‐ Laatste judoles:

9/11/12 september 2020
18/20/21 november 2020
10/12/13 februari 2021
24/26/27 maart 2021
23/25/26 juni 2021
30 juni 2/3 juli 2021

Geen les tijdens vakantie
JUDO Scheveningen geeft geen les op feestdagen en tijdens/rondom de gebruikelijke schoolvakanties. Een overzicht van de
dagen waarop er geen les is, staat op de website vermeld onder ‘AGENDA’.
Er is in 2020‐2021 geen judoles op:
‐ Herfstvakantie
Vrij 16 t/m 24 okt
‐ Sinterklaas:
Vrij 4 t/m 5 dec
‐ Kerstvakantie:
Woe 16 dec t/m 2 jan
‐ Voorjaarsvakantie:
Vrij 19 t/m 27 feb
‐ Goede Vrijdag en Paasweekend
Woe 31 mrt t/m 3 april
‐ Meivakantie
Woe 28 april t/m 15 mei
‐ Geen judo ivm disco Het Volle Leven
Datum volgt
‐ Het kan zijn dat er andere lessen uitvallen i.v.m. beschikbaarheid van de locatie hierover wordt tijdig geïnformeerd

ALGEMENE VOORWAARDEN en PRIVACY
Kleding Tijdens de les is het dragen van een judopak verplicht. Tijdens de proefles kan een joggingbroek (zonder ritsen of scherpe materialen)
en een stevig shirt met lange mouwen worden gedragen. Daarna is het de bedoeling dat een judopak wordt aangeschaft, dit kan via JUDO
Scheveningen.
Verzekeringen JUDO Scheveningen heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten via de Judo Bond Nederland. Voor ongevallen
dient u zelf een ongevallenverzekering af te sluiten. JUDO Scheveningen is niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing of beschadiging van
eigendommen van bezoekers en cursisten. Neem dus geen kostbaarheden mee naar de les. Schade toegebracht aan materiaal of het gebouw
worden verhaald bij de daarvoor aansprakelijke cursist of wettelijk verzorger(s).
Judo Bond Nederland Alle leden moeten lid worden bij JBN. Lidmaatschap is verplicht. Het lidmaatschap van de JBN is om een aantal redenen
van belang: Het is nodig om aan wedstrijden mee te kunnen doen. Graduaties zijn niet officieel erkend wanneer je niet lid bent van de bond. De
JBN geeft getuigschriften uit voor de behaalde graduaties naar een nieuwe band. Je krijgt een judopaspoort waarin graduaties en
wedstrijdresultaten kunnen worden opgetekend. De Judo Bond Nederland heeft een collectieve aansprakelijkheids‐verzekering afgesloten voor
de leden en aangesloten verenigingen. JUDO Scheveningen is aangesloten bij de judobond.
Privacy Statement JUDO Scheveningen ziet het als haar verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. JUDO Scheveningen respecteert de
privacy van alle judoleden en gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk
wordt behandeld. De volgende gegevens worden bij aanmelding van een nieuw judolid verzameld:
Naam judoka en ouders, adres, geboortedatum, bankrekeningnummer, emailadres, telefoonnummer en medische bijzonderheden gerelateerd
aan judo. Het doel hiervan is om optimaal judoles te kunnen aanbieden, veilig en gericht op de judoka.
Er wordt gebruikt gemaakt van de incassodienst van de Rabobank met als doel het lidmaatschap termijnbedrag te incasseren. De Rabobank
heeft hiertoe inzage in uw naam en bankrekeningnummer. De verkregen gegevens zullen niet aan andere partijen of derden worden verstrekt.
Als u uw gegevens wilt inzien, aanpassen of uit ons bestand wilt laten halen, kunt u rechtstreeks contact opnemen via
judoscheveningen@hotmail.nl. De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is.
JUDO Scheveningen verzamelt geen gedetailleerde cookies en heeft de instellingen hiervoor bij Google Analytics uitgezet. Wat resteert zijn de
analytische cookies met geen of geringe gevolgen voor de privacy van alle websitebezoekers, dit is toegestaan conform artikel 8, onder f, van de
Wbp. Er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google‐diensten in combinatie met de Google Analytics‐cookies.
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