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Beste sportvriend(in), 
 
Het lidgeld voor het volgende seizoen (2019-2020)  

 
 
Met je lidgeld worden de volgende zaken bekostigd ... 
1. Gebruik van sportaccommodatie - zaal, verwarming, water, electriciteit, etc ... 
2. Een individuele sportongevallen verzekering (Ethias) afgesloten via de Vlaamse Judo Federatie. 
3. Het lesgeld door gediplomeerde trainers. 
4. Een cursus met alle leerstof die je moet kennen netjes uitgeschreven en dit van witte tot en met bruine gordel. 
5. De werkingskosten van de club. 
6. Mogelijkheid tot gratis deelname aan de gezamenlijke trainingen bij andere clubs, provinciale trainingen. 
7. Gratis deelname aan competitiewedstrijden.  
8. Driemaandelijks tijdschrift Judocontact wordt u gratis toegestuurd 
9. Tussenkomst bij deelnamen aan activiteiten 
 
Dus je ziet het .... sporten bij Judoclub Hirano Brecht doe je in alle vertrouwen en zekerheid! 
Het lidgeld kan rechtstreeks overgemaakt worden op onze bankrekening, IBAN " BE20 9733 7190 9956 ". 
Let er wel op de naam en voornaam te vermelden van het lid of de leden waar de betaling betrekking op heeft!  
Betalen voor………………………………….…. 
Bij betaling verklaart de judoka dat hij of zij akkoord gaat met het huishoudelijk reglement, dat beeldmateriaal 
gebruikt mag worden op website, sociale media, …(info zie dojo of bevraging bij de trainers).   
Ook bij laattijdige betaling zien wij ons dan ook verplicht om u niet toe te laten tot de trainingen zolang u zich 
niet in orde heeft gesteld met deze zaken. 
 
Uw persoonsgegevens, alsook foto- en filmmateriaal, worden verwerkt door Judoclub Hirano Brecht vzw, 
Houtstraat 4c, 2960 Brecht, judoclubhiranobrecht@gmail.com, voor ledenbeheer en organisatie van activiteiten 
op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw inschrijving en voor direct marketing (om u op de hoogte 
te houden van onze activiteiten),  op basis van ons gerechtvaardigd belang om sport aan te bieden. 
 
Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, beeldmateriaal gebruiken, 
volstaat het ons dat mee te delen op judoclubhiranobrecht@gmail.com.  Via dit adres kan u ook altijd vragen 
welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen.  Een meer 
uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens vind u op 
www.judobrecht.be. 
 
 
GESCHIKTHEIDSATTEST VOOR JUDOBEOEFENING 
CLUB: HIRANO BRECHT   FEDERATIENR. 1116 
 
NAAM:………………………………………………………………..GEBOORTEJAAR:……… 
 
In te vullen door de onderzoeksgeneesheer. 
 
Ik ondergetekende, dokter in de geneeskunde, bevestig dat de sportbeoefenaar wiens identiteit hierboven 
vermeld wordt, aan een geneeskundig onderzoek onderworpen werd en geschikt bevonden werd voor beoefenen 
van de judosport. 
 
 
 
Datum:…………………………  Handtekening en stempel van de onderzoekende geneesheer: 

Kleuters Conditie- 
training 

Dames 
(maandag) 

Groep 5:  
Veteranen 

Groep 1: 
Witte gordels 
(beginners) 

Groep 2 / 3 / 4 Meerdere trainingen 
Vb. veteranen + 

conditie 
€ 80 € 100 € 100 € 100 € 100 € 130 € 130 


