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Van harte welkom bij onze judo- en jiu-jitsuvereniging. Ontzettend 
leuk dat je wilt gaan starten met judo- of jiu-jitsulessen! Wij  
vinden dat uiteraard een goede keuze, omdat judo en jiujitsu 
niet alleen de motorische vaardigheden vergroot, maar je er  
zeker ook sterke spieren van krijgt. Judo is echter ‘duo’, dus je leert 
goed met elkaar samen te werken. Daarnaast draagt het type 
sport bij aan een betere eigenwaarde en zelfvertrouwen. 

Wij vinden het belangrijk om onze sport ‘samen te beleven’, dus 
betrokkenheid is onlosmakelijk verbonden met onze vereniging. 
Uiteraard zul je in het begin nog met verschillende vragen  
zitten. Spreek dan gerust je trainer aan om nadere uitleg te vragen.  
Ook op onze website vind je al veel informatie over onze  
vereniging: www.judovianen.nl. 

Tevens vind je daar o.a. onze agenda (met activiteiten,  
wedstrijden en vakantierooster), verkoopinformatie voor 
de eventuele aanschaf van een judopak, en bovendien alle  
nieuwsfeiten die ook op Facebook te vinden zijn. Voor dit laatste 
hoef je alleen maar onze pagina via Facebook te liken en je  
ontvangt voortaan de nodige nieuwsberichten. 

We wensen je veel succes en plezier!

Trainers en bestuur Judo Vianen

Welkom, nieuw lid!

Judo

Jiu-jitsu
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DE JUDOKA / JIU-JITSUKA BEHOORT:

1. ... op tijd in de les te verschijnen;

 2. ... met blote voeten de mat te betreden en buiten de mat gebruik te maken van slip pers;

 3. ... met een schone en frisse judogi op de mat te ver schij nen (niet thuis al aantrekken);

 4. ... de judogi links over rechts te slui ten met behulp van de juis te knoop;

 5. ... voor heren: geen hemd of shirt onder de kimono te dra gen (medische gronden uitgezonderd);

 6. ... te beschikken over een goede licha melijke hygiëne (lange haren samenbinden);

 7. ... geen sieraden te dragen;

 8. ... geen etens /drinkwaar, uitgezonderd water, in de dojo te nuttigen;

 9. ... bestaande en tijdens de les ontstane wondjes te verbin den; 

10. ... de instructies van de trainer op te volgen; 

11. ... de les niet zonder toestemming te verla ten (toiletbezoek zo min mogelijk tijdens de les);

12. ... tijdens het luisteren naar de lesuitleg stil te zijn, zittend of staand;

13. ... te groeten aan het begin en einde van de les/oe fening naar de leraar c.q. partner;

14. ... te oefenen met diegene die hem/haar daar toe uitnodigt;

15. ... zijn/haar emoties te beheersen en te zor gen voor een gezon de, respectvolle en spor tieve instelling .

Dojo regels
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Les 1  van            tot          (Les 2   van        tot   )

Di  Do  Za

Inschrijfformulier Dit formulier graag invullen in BLOK-letters en binnen 1 week inleveren op de vereniging.

Achternaam

Voornaam

Roepnaam

Geboortedatum

Adres

Postcode

Telefoon

Telefoon bij noodgevallen

E-mail

Graduatie* (kleur band/slip)

Registratienr. JBN*

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

................................................ Geslacht ................................................................

..................................................................................................................................

................................................ Woonplaats ........................................................... 

................................................ Mobiel ....................................................................

.................................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Lesdag(en)

Lesuur/-uren

Type lidmaatschap

Sport

Medische informatie*

 (medicijnen; ziekten;

 allergieën; andere  

 bijzonderheden)

Datum ingang lidmaatschap

__ : __ __ : __
 Jeugdlid (tot 18jr)      Seniorlid (v.a. 18jr) 

__ : __ __ : __

 Judo  Jiu-jitsu

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

.......................................................................................................................

___ - ___ - _____

z.o.z.

“Ik verklaar hiermee, dat ik de contributie per maand vooruit zal voldoen. Tevens heb ik mij in kennis gesteld van hetgeen 
op de achterzijde staat vermeld, waaronder mijn aanmelding door Judo VIanen als lid van de Judo Bond Nederland.”

Aldus naar waarheid ingevuld, teken ik:
(voor kinderen onder de 18 jaar: handtekening van ouder/verzorger)

Mevr./Dhr.

Datum

Plaats

Handtekening

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

...........................................................................................................................

*indien van toepassing



Judo Bond Nederland Aansluitnr. D2SP12B  -  KvK Utrecht 40323923  -  Rabobank NL11 RABO 0151 4316 98 -  www.judovianen.nl

Informatie
Om kwaliteit te waarborgen en onze dienstverlening te optimaliseren, zouden wij graag het volgende  
van je weten:

A. Ik ben in aanraking gekomen met Judo Vianen via:

B. Ik heb voor Judo Vianen gekozen vanwege:

Internet Facebook Mondelinge reclame      Krant Anders, nl: ...............................................

Reisafstand Kwaliteit Vrienden al lid          Bekendheid Anders, nl: ...............................................

Betaling
Je ontvangt een bevestiging van de inschrijving met je persoonlijke gegevens ter controle. Om het jou en 
ons makkelijk te maken, bieden we je de mogelijkheid om : 
- de contributie automatisch per maand te laten incasseren,
- wedstrijdgeld automatisch te laten incasseren op het moment van definitieve inschrijving voor een wed-
strijd.

Je kunt van deze optie gebruikmaken door onderstaand blok in te vullen en te ondertekenen.

geeft hiermee toestemming aan Judo Vianen om voor contributie en wedstrijdgeld op 
moment van wedstrijdinschrijving, af te schrijven van bank-/girorekening:

t.n.v.

Datum

....................................................................................................................

................................... Handtekening ..............................................................

Mevr./Dhr. ....................................................................................................................

IBAN:

Contributies
De contributies zijn te vinden op onze website. Gedurende de vakantiemaanden dient er te worden  
doorbetaald.

Lidmaatschap Judo Bond Nederland
Alle leden worden automatisch aangemeld bij de Judo Bond Nederland (JBN). Onze 
vereniging is aangesloten bij de JBN onder nummer D2SP12B en is verplicht haar 
leden daarbij aan te melden. Als lid ontvang je een zogenaamd judopaspoort en 
de JBN-pas, waar je persoonlijke gegevens op staan vermeld. Dit lidmaatschap 
houdt in dat je kunt deelnemen aan examens en wedstijden. Hierbij dien je je  
judopaspoort met JBN-pas te tonen. Ook ben je via het lidmaatschap verzekerd (zie polisvoor-
waarden JBN). De betaling verkoopt buiten de vereniging om, waarbij je eenmalig inschrijfgeld betaalt. Kijk  
voor actuele informatie en tarieven op  www.jbn.nl en klik naar ‘Lidmaatschap JBN’.

Enkele regels van het huishoudelijk regelement
- Leden dienen zich te houden aan de dojoregels, die staan vermeld bij de ingang van de dojo. 
- De vereniging is niet aansprakelijk voor opgelopen letsels tijdens de trainingen, demonstraties, wedstrijden/
toernooien en tijdens vervoer van en naar trainingen/wedstrijden/toernooien.
- De vereniging is niet aansprakelijk voor het verliezen van eigendommen tijdens trainingen/lessen/wedstrijden/
toernooien.
- Elk lid dat is ingeschreven voor een wedstrijd is te allen tijde wedstrijdgeld verschuldigd, tenzij hij/zij zich op de 
juiste wijze afmeldt vóór de opgegeven afmelddatum, zoals vermeld op de uitnodiging voor wedstrijddeelname 
(per e-mail verzonden door de wedstrijdsecretaris).
- De vereniging heeft een pestprotocol, dit houdt in dat wij pesten willen voorkomen en maatregelen nemen 
wanneer wij pestgedrag vaststellen. Download ons pestprotocol op onze website bij de kop ‘Links & Downloads’


