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Het is niet belangrijk om beter te zijn dan iemand anders,  

maar om beter te zijn dan gisteren. 

Jigoro Kano (1860 – 1938) 
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Voorwoord 

Beste sportievelingen 

 

Eerst en vooral vinden we het als judoclub ontzettend tof dat je interesse hebt in 

de judosport en om deel te worden van onze Fudoshinfamilie.  

Onze judoclub bestaat al meer dan veertig jaar en is in die tijd gegroeid van een 

éénmans- tot een bruisende familieclub. Een figuurlijke familie van vrijwilligers die 

ervoor zorgt dat jongeren kennis maken met judo, maar waar ook echte judoka’s 

worden gevormd. Je leert meer dan alleen een sport. Je leert respectvol met elkaar 

om te gaan in de rijke tradities van de budofilosofie. Je bouwt actief je 

persoonlijkheid op tot een zelfzeker mens, die graag met anderen samenwerkt. 

Samenwerken is het sleutelwoord van onze judoclub. Onbezoldigd maar zeer 

gemotiveerd werken onze bestuurders, trainers, ouders en vrijwilligers samen om 

de vele, sportieve en ludieke maar ook dojo-onderhoudende activiteiten te 

organiseren. 

Ook dit document is één van de resultaten van samenwerken. We willen jullie 

hiermee een houvast geven in onze judoclub, waar jullie ook deel van uitmaken. 

Alles wat je moet weten, staat hierin.  Mocht je nog een vraag of opmerking 

hebben, aarzel niet om ons te contacteren!  

 

Veel judoplezier en denk eraan: Jita Kyoei en Seryoku Zenio. 

 

 

 

 

“Jita Kyoei” en “Seryoky Zenio” zijn de twee kernbegrippen van judo: ze betekenen respectievelijk 

“gezamenlijke welvaart voor iedereen” en “maximale efficiëntie”.  Deze twee kernbegrippen moeten 

ook buiten judo toegepast worden:  met maximale efficiëntie werken aan gezamenlijke goede doelen.  
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Trainingen 

Groepen 

Groep 1 Judoka’s jonger dan 12 jaar, die voor de eerste keer judo doen 

Groep 2 Judoka’s jonger dan 12 jaar, die reeds meer dan één judo doen 

Groep 3 Judoka’s vanaf 12 jaar, ook zij die voor de eerste keer judo doen 

Groep 4 Volwassen judoka’s 

Trainers 

Naam Diploma Graad 

Michel Pauwels 

(hoofdtrainer) 

Trainer B 2de Dan 

Bart Velleman Instructeur B 1ste Dan 

Chris Smolders Initiator 1ste Dan 

Nathan Moesen Initiator 1ste Dan 

Peter D’Hooghe Initiator 1ste Dan 

Patrick Vercammen Aspirant-initiator 1ste Dan 

Assistenten 

Naam Groep Graad 

Ludo Verwulgen Groep 3 1ste Kyu 

 

 

Trainingsuren 

Dag Groep Tijdstip 

Maandag Groep 2 (Patrick) 19.00 tot 20u 

Woensdag Groep 2 (Peter) 18.30 tot 19.30 

Groep 3 (Bart/Nathan) 19u30 tot 21u 

Vrijdag Groep 1 (Michel) 18u30 tot 19u30 

Groep 4 (Michel) 19.30 tot 21.00u 
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Proeflessen en lidgelden 

Elke nieuwe judoka heeft recht op vier opeenvolgende gratis proeflessen.  Hiervoor 

gebruik je het inschrijvingsformulier “judo-initiatie” achteraan deze bundel.  Mocht 

je geen judogi1 bezitten, gebruik je tijdens deze proeflessen  een stevige T-shirt 

en een joggingbroek.    

Beslis je na deze proeflessen om verder te gaan met judo, dan dien je je aan te 

sluiten bij onze club.  Hiervoor zal een inschrijvingsformulier ingevuld worden. Je 

vraagt dat aan de verantwoordelijke die in de dojo2 aanwezig is. Het volstaat om 

het inschrijvingsformulier ingevuld terug te bezorgen en het lidgeld over te maken 

op volgend rekeningnummer: 

IBAN BE97 7330 2690 9749  met   BIC KREDBEBB 

Vermeld hierbij duidelijk de naam en voornaam van het lid waarop de verrichting 

betrekking heeft. 

Het lidgeld voor het seizoen 2018-2019, 12 opeenvolgende maanden,  

bedraagt € 135,00 (verzekering inbegrepen).  

Er is een vermindering voorzien als meerdere leden van één gezin zich aansluiten. 

We verzoeken u het lidgeld zo snel mogelijk over te maken zodat de 

vergunning/verzekering niet vervalt. Indien de vergunning van de judoka is 

verlopen, wordt de judoka de toegang tot de tatami3 geweigerd.  

 
1 Judogi = de judokledij  
2 Dojo = de oefenzaal  
3 Tatami = de mat waarop we judo beoefenen. 
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Missie en visie 

Als judoclub hebben we ook nood aan een duidelijke missie en visie. 

Waar gaan we voor? Wat zijn onze waarden? 

Missie 
Judoclub Fudoshin Zoersel stelt zich tot taak het promoten van de judosport in 

Zoersel en omstreken.   

Dit gebeurt door:  

- Het organiseren van judotrainingen en -opleidingen in haar dojo te Zoersel; 

- Het volgen van bijscholingen en vervolmakingscursussen in verband met 

judo; 

- Het in de mate van het mogelijke begeleiden van judoka’s op 

judowedstrijden; 

- Het stimuleren van een familiale geest binnen de clubwerking. 

Visie 
In het uitvoeren van de missie wil Judoclub Fudoshin Zoersel judo aanbieden in 

een recreatieve en spontane omgeving. 

Judo wordt in een breed kader aangeleerd:  Alle judotechnieken en 

judovaardigheden komen aan bod.   

De leden-judoka’s worden opgeleid tot veelzijdige sporters. 

Aansluitend wil Judoclub Fudoshin Zoersel in de mate van het mogelijke haar leden 

begeleiden die op eigen initiatief belangstelling tonen voor het deelnemen aan 

competities en tornooien. 

Daarnaast hecht Judoclub Fudoshin Zoersel veel waarde aan de grondwaarden van 

judo:  “Voorspoed en algemeen welzijn via een maximum doeltreffendheid met 

minimum inspanning”.   

Fair play, eerlijkheid, respect voor elkaar, hoffelijkheid en correctheid zijn 

kernwaarden die doorheen alle opleidingen, trainingen en clubactiviteiten 

meegedragen worden.  
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Even uit nieuwsgierigheid… 

… zouden we graag willen weten hoe je bij onze club bent terechtgekomen. We 

appreciëren het ten zeerste dat je even de tijd neemt om deze vraag te 

beantwoorden. 

Hoe heb je onze club leren kennen? 

О Onze website (www.fudoshin.be) 

О Gevonden op internet 

О Website van de VJF 

О Onze Facebookpagina 

О Het informatieblad van de gemeente 

О Flyers op school: welke school ? ……………………………………………………... 

О Mond-tot-mondreclame 

О Een ander lid van onze club 

О Andere, nl. …………………………………………………………… 

  

http://www.fudoshin.be/
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Huishoudelijk reglement 

Doel 

Dit huishoudelijk reglement regelt de algemene werking van Judoclub Fudoshin Zoersel (afgekort tot Judoclub). 
Alle dagdagelijkse contacten, rechten en plichten worden hierdoor geregeld. 

Voor situaties die niet behandeld worden in dit reglement zal het bestuur van de Judoclub een beslissing nemen. 
Iedereen die lid wordt van Judoclub Fudoshin Zoersel aanvaardt dit huishoudelijk reglement en zal zich ernaar 
gedragen. 

Versie 

Dit is versie 1 van 24 augustus 2017. 

Algemeen reglement 

- De algemene reglementen van de VJF zijn geldig (https://www.vjf.be/nl/federatie/structuur-
vjf/beleid/reglementen). 

- Elk lid mag deelnemen aan trainingen in andere judoverenigingen aangesloten bij de VJF nadat het lid 
het akkoord van de trainer bekomen heeft. 

- Elk lid mag deelnemen aan activiteiten georganiseerd door andere judoverenigingen aangesloten bij de 
VJF nadat het lid het akkoord van de trainer bekomen heeft. 

- Een lid kan van club veranderen volgens de regels van de VJF. 
- Een mutatie moet schriftelijk aangevraagd worden bij het bestuur van de Judoclub. 
- Elke aangesloten judoka is verplicht de door de club vereiste vergunning en verzekering te bezitten. De 

bezoekende judoka’s zijn verplicht deze vergunning en verzekering voor te leggen op vraag van het 
bestuur en/of trainers. 

- Ongevallen buiten de trainingen, demonstraties of andere activiteiten van de Judoclub vallen niet onder 
de verzekering van de Judoclub. Bijgevolg kan de Judoclub er niet voor aansprakelijk gesteld worden. 

- Het is leden verboden les te geven zonder toelating van het bestuur van de Judoclub. Enkel het bestuur 
van de Judoclub kan lesgevers aanstellen. 

- Het bestuur van de Judoclub en/of de lesgevers zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor gestolen 
of verdwenen voorwerpen van de judoka’s. 

- Ieder lid gaat impliciet akkoord met de handleiding voor de judoka van VJF 
(https://www.vjf.be/nl/beheer-je-eigen-communicatiegegevens). 

- Drugs en andere verdovende middelen zijn totaal verboden. 
- Het is verboden te roken in alle lokalen van de Judoclub. 
- Iedereen is gehouden de privacy van de andere leden te respecteren. 
- De Judoclub kan op volgende wijze communiceren met de leden: 

o via de nieuwsbrief per email 
o via brief 
o via publicaties op de publieke Facebook-pagina 
o via publicaties op de private Facebook-pagina. De toegang tot deze pagina wordt enkel op 

aanvraag verleend en na goedkeuring door het bestuur van de Judoclub. De inhoud van deze 
pagina is vertrouwelijk binnen de Judoclub. 

o via de website (www.fudoshin.be) 
o via het white board in de dojo. Enkel de gevolmachtigde van de Judoclub heeft het recht 

berichten op het white board aan te brengen. 
- De Judoclub houdt een gegevensbestand bij waarin alle relevante gegevens van de leden bewaard 

worden. 
- Elk lid zal regelmatig en op eigen initiatief een medisch onderzoek ondergaan om te bepalen of het lid 

geschikt is om judo te beoefenen. Elk lid wordt ook geacht medisch in orde te zijn om judo te kunnen 
beoefenen. Indien er speciale aandachtspunten zijn met betrekking tot de gezondheid van het lid, zal 
het lid de Judoclub hiervan tijdig op de hoogte brengen. 

- De Judoclub onderschrijft “de rechten van de mens”, zoals deze werden opgesteld door de Verenigde 
Naties op 10 december 1948, en de “Panathlonverklaring” m.b.t. de rechten van het kind in de sport. 

- In alle niet in de reglement voorziene gevallen zijn de aanwezige lesgevers en/of bestuursleden 
gemachtigd om beslissingen te nemen. 

Het lidgeld 

- Iedereen die ten minste 7 jaar is of wordt in de loop van het kalenderjaar kan aansluiten. Kinderen 
jonger dan 7 jaar worden vooraf individueel geëvalueerd op geschiktheid door de trainers/lesgevers. 

- Het lidgeld bevat zowel de verplichte verzekering van de VJF als een bijdrage aan de werking van de 
club. 

- Het lidgeld geldt voor één kalenderjaar en moet jaarlijks vernieuwd worden. 

https://www.vjf.be/nl/federatie/structuur-vjf/beleid/reglementen
https://www.vjf.be/nl/federatie/structuur-vjf/beleid/reglementen
https://www.vjf.be/nl/beheer-je-eigen-communicatiegegevens
http://www.fudoshin.be/
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- Elk lid dient tijdig voor het verstrijken van het kalenderjaar het lidgeld te betalen. Het lid krijgt hiervoor 
een uitnodiging tot betaling ofwel via email, ofwel via brief. 

- Bij het aangaan van het lidmaatschap moet het lid een informatiefiche invullen. De informatie erop zal 
bewaard worden in het gegevensbestand van de Judoclub. 

- Bij het vernieuwen van het lidmaatschap ontvangt het lid een overzicht van de bewaarde gegevens. Het 
lid controleert of alle gegevens nog correct zijn en deelt eventuele wijzigingen mee aan het bestuur. 

- Indien een lid besluit de club te verlaten voor het verstrijken van het lopende kalenderjaar is er geen 
gedeeltelijke of volledig teruggave van het lidgeld mogelijk. 

- Indien een lid niet regelmatig of gedurende een bepaalde tijd de trainingen niet kan bijwonen is er geen 
gedeeltelijke of volledig teruggave van het lidgeld mogelijk. 

- De Judoclub heeft een vertrouwenspersoon aangesteld. De naam en bereikbaarheid van deze persoon 
worden gepubliceerd op de website van de Judoclub. 

- Het bestuur behoudt het recht om een aansluiting of een verlenging van het lidmaatschap te weigeren. 

De trainingen 

- De data en uurregelingen van de trainingen worden bepaald door het bestuur. 
- De trainingen worden in het Nederlands gegeven. De judoka’s moeten de typische Japanse benamingen 

en termen in het judo kennen en gebruiken. 
- De trainingen dienen ordelijk en rustig te verlopen. Het is verboden luidruchtig te praten op de tatami. 
- Elke judoka dient zich te gedragen volgens de geest en filosofie van de judosport. 
- Elke judoka dient bij het betreden of verlaten van de tatami te groeten; bij het te laat verschijnen op de 

trainingen wordt vooreerst de trainer gegroet. Pas na goedkeuring door de trainer mag de judoka de 
trainingen aanvatten. 

- Judo vereist respect voor de trainer en uit zich in de wijze waarop de trainer wordt aangesproken. 
Raadgevingen, opdrachten en berispingen van de trainer dulden geen aanmerkingen. Op geen enkele 
wijze wordt onbeschoft gedrag getolereerd. 

- De judoka’s hebben eerbied en respect voor hun mede-judoka’s. 
- Om vervelende onderbrekingen van de lessen te vermijden worden de judoka’s met aandrang verzocht 

om voor het begin van de training (bij voorkeur thuis) nog eens eerst naar het toilet te gaan. 
- Aan de bezoekers die niet deelnemen aan de trainingen wordt gevraagd dat zij de trainingen volgen in 

stilte van op de voorbehouden vrije ruimte dewelke deel uitmaakt van de oefenzaal. 
- De judoka’s worden verplicht zich te ontdoen van juwelen, uurwerken of andere voorwerpen wanneer 

zij de tatami betreden. 
- Het is de lesgever die de trainingen leidt die ongepast gedrag van de judoka’s indien nodig zal bestraffen. 

Een lid dat zich misdraagt kan tijdelijk of definitief de toegang tot of het bijwonen van de trainingen of 
andere clubactiviteiten ontzegd worden. 

- De judogi moet steeds conform de voorschriften van de VJF zijn en bijvoorbeeld de correcte afmetingen 
hebben: 

o Mouwen tot aan de polsen 
o Broek tot aan de enkels 
o Vest moet 15 à 20 cm onder de gordel uitsteken 

- Er mogen er geen bijkomende opdrukken, kleuren, teksten of vermeldingen op een judogi aangebracht 
worden. 

- Nieuwe judogi’s kunnen in de Judoclub gekocht worden.  
- We zorgen ervoor dat de judogi’s duidelijk aan de binnenkant genaamtekend zijn. 
- Gordels mogen discreet genaamtekend zijn. 
- We komen proper en verzorgd naar de training. 
- Vrouwelijke judoka’s dragen een effen witte T-shirt met ronde kraag onder de judovest. Een T-shirt met 

ons clublogo is ook toegestaan. De witte T-shirt maakt voor de dames gewoon deel uit van hun 
judokledij. Zonder kan men niet meetrainen. 

- Naast de tatami dragen we steeds pantoffels of zori’s, we lopen nooit op blote voeten. 
- We verlaten de tatami en/of dojo nooit zonder toelating van de trainer. 
- Wanneer we niet oefenen, bijvoorbeeld om even uit te rusten of om naar de uitleg van de lesgever te 

luisteren, doen we dit steeds op één van de drie toegelaten manieren: zittend (in kleermakerszit), 
geknield (in Za-Zen) of rechtstaand (zonder ergens tegen te leunen). 

- Men is steeds aandachtig voor de uitleg van de lesgever en/of hogere graden. 
- De judoka’s zorgen ervoor dat ze steeds hun trainingskaart afgeven voor de training. Na de training 

krijgen ze gedateerd en gehandtekend terug van de trainer. 
- De hoofdtrainer bepaalt in welke groep de judoka mag deelnemen aan de trainingen. 

Hygiëne 

- Er wordt van de judoka’s verwacht dat hun lichaamsverzorging optimaal hygiënisch is, met bijzondere 
aandacht voor propere voeten en kortgeknipte teen- en vingernagels. Indien nodig hebben ze zich thuis 
nog eerst gewassen. Met vuile handen en/of voeten kan je niet meetrainen. 

- Lange haren dienen deftig vastgebonden te worden, zowel bij meisjes als bij jongens (als je haren om 
de haverklap loskomen zijn ze niet deftig vastgemaakt). 

- Na de trainingen kunnen de judoka’s zich douchen. 
- Judoka’s komen niet in judogi naar de training. 

- Judoka’s verlaten de trainingen niet in judogi. 
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- Het omkleden gebeurt enkel in de kleedkamers. 
- De judoka’s brengen hun judogi mee in een voldoende grote afsluitbare tas. 
- Tijdens de trainingen wordt de kledij van de judogi bewaard in de tas die afgesloten wordt. 
- Het verblijf in de kleedkamers dient ordelijk te gebeuren. 

- Afval wordt enkel in de daartoe voorziene afvalbakken of afvalemmers achter gelaten. 
- Niet eten of snoepen in de dojo of kleedkamers. 
- Verwondingen moeten onmiddellijk verzorgd worden om besmetting te voorkomen. De Judoclub heeft 

een EHBO-kast ter beschikking. Pas na toestemming van de trainer kan deze gebruikt worden. 
- De judoka’s zorgen er zelf voor dat oudere verwondingen voldoende verbonden zijn voor aanvang van 

de trainingen. Dit geldt ook voor het afplakken/verstevigen met sporttape. Dit gebeurt met eigen 
sporttape. 

- Judogi’s (judokledij) houden we zo zuiver mogelijk, dat wil zeggen dat men ze na de training steeds 
moet verluchten en regelmatig wassen. 

Na de trainingen 

- Er is gratis leidingwater ter beschikking. 
- Enkel de lesgever of de door hem aangestelde persoon heeft toegang achter de bar. 
- Alcohol mag enkel door personen ouder dan 16 gedronken worden. 
- Alle dranken of snacks worden contant betaald. 

Examenregeling 

- Het bestuur bepaalt de data en uurregeling van de examens. 

- Iedereen die wil examen afleggen voor een graadverhoging tot en met groene gordel kan deelnemen 
aan de examens. Het is uiteraard sterk aangeraden om vooraf het advies van uw trainer in te winnen of 
het zinvol is om deel te nemen aan het examen. 

- Het is de trainer die bepaalt of judoka’s die niet slagen voor hun examen in aanmerking komen voor een 
herexamen. 

- Graadverhogingen vanaf blauwe gordel gebeuren in overeenstemming met en na akkoord van de 
hoofdtrainer. 

- Indien leden extra willen oefenen met het oog op een graadverhoging, kunnen ze een afspraak maken 
met hun trainer(s). Ook tijdens deze extra trainingen is dit reglement van kracht. 

- De Judoclub heeft een boekje opgesteld met de te kennen leerstof. Dit boekje is raadpleegbaar op de 
website van de Judoclub. 
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Gedragscode Judoclub Fudoshin 

Doel 
Onze judoclub wil een voorbeeldclub zijn met aandacht voor gezond en ethisch sporten zoals 

deze bepalingen worden weergegeven in het decreet Gezond en Ethisch Sporten van 20 

december 2013. Met het opstellen en invoeren van de gedragscode willen we een algemeen 

engagement aangaan en continu aandacht geven aan het gezond sportklimaat in de club. De 

club zal erop toezien dat de volgende gedragsregels worden toegepast door hun verschillende 

doelgroepen en dat de lichamelijke, geestelijke, sociale en seksuele integriteit van de sporter 

gerespecteerd wordt. 

Aangezien correct en respectvol met mekaar omgaan een zaak is van alle betrokken partijen 

heeft onze club een verklaring op haar website staan.  De volledige tekst vindt u op: 

http://www.fudoshin.be/Joomla/index.php/2014-04-14-23-59-59/gedragscode. Door lid te 

worden van onze club ga je akkoord met deze tekst. 

Hier geven we de aandachtspunten voor judoka’s en de ouders. 

Judoka’s 

❖ Kom op tijd op de training. Bereid je dus voor en maak tijdig je sportgerief klaar. Kom 

je toch te laat? Excuseer je dan bij je trainer. 

❖ Wees regelmatig aanwezig op de trainingen en andere activiteiten van je club. Wees 

betrokken bij je club. 

❖ Gebruik de aangeleerde judotechnieken enkel in de club, en nooit daarbuiten. 

❖ Heb respect voor jezelf, je medesporters, je tegenstanders, je trainer, het clubbestuur, 

de scheidsrechter, de juryleden, de toeschouwers, het materiaal waar je mee omgaat 

en de accommodatie waar je sport. 

❖ Kamp volgens de afgesproken regels en aanvaard de beslissingen van 

scheidsrechters, juryleden en toezichthoudende arts. 

❖ Draag zorg voor je eigen veiligheid en die van je medesporters door het verzorgen van 

je persoonlijke hygiëne (nagels kort houden, …), geen potentieel kwetsend materiaal 

(horloges, sieraden, …) en steeds degelijk persoonlijk beschermingsmateriaal te 

dragen. 

❖ Lichamelijke hygiëne is belangrijk. Neem een douche na elke training en wedstrijd. 

Zorg voor propere judokledij. 

❖ Wees bewust van doping. Hou er rekening mee dat bepaalde medicamenten als 

doping worden aanzien. Vraag dus steeds voldoende informatie aan je apotheker of 

dokter. Of raadpleeg regelmatig www.dopinglijn.be. 

❖ Meld blessures aan je trainer en verzorg je blessures goed. Volg de adviezen van je 

trainer en arts goed op. 

❖ Wees sportief tegenover je tegenstander, ook al toont deze onsportief gedrag. 

❖ Neem geen dingen van een ander, dat is stelen. 

Ouders 

❖ Jouw kind moet tijdig aanwezig zijn op de training, help daar ook aan mee. 

http://www.fudoshin.be/Joomla/index.php/2014-04-14-23-59-59/gedragscode
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❖ Kinderen sporten voor hun plezier, niet voor jouw plezier. 

❖ Wees betrokken bij de activiteiten van je club. Toon interesse in hetgeen je kind doet 

tijdens de wedstrijden en de trainingen. 

❖ Supporter positief door je kind aan te moedigen, te applaudisseren en enthousiast te 

zijn, ook als het minder gaat. 

❖ Laat het coachen over aan de coach en het trainen aan de trainer. Respecteer hun 

beslissingen op gebied van wedstrijd en training. 

❖ Wees er bewust van dat de sport onmogelijk zou zijn zonder scheidsrechters, 

juryleden, tegenstanders, trainers of trainingspartners. Toon respect voor deze mensen 

die zich vaak op vrijwillige basis inzetten voor je kind. 

❖ Accepteer en respecteer de beslissingen van de scheidsrechters, juryleden en trainer. 

❖ Vermijd het gebruik van grove, beledigende taal ten opzichte van tegenstrevers, 

trainers, coaches, scheidsrechters en officials. 

❖ Communiceer respectvol met de trainers, coaches en bestuurders van je club. Een 

goed gesprek werkt altijd. 

❖ Leer je kind en moedig je kind aan om de regels van de sport, de gedragsregels en de 

regels van de fair play in acht te nemen. 

❖ Zie er op toe dat je kind de aangeleerde judotechnieken enkel in de club gebruikt, en 

nooit daarbuiten. 

❖ Zie toe op de persoonlijke hygiëne en bescherming van je eigen kind. 
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Inschrijvingsformulier judo-initiatie VJF 
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Regelement van de VJF betreffende de judo-initiatiecampagne 

 

Infostrook voor judoclub Fudoshin Zoersel 
Op dit document vult u informatie in die we mogelijk nodig hebben in de dagdagelijkse 

contacten. Gelieve dit document aandachtig in te vullen. 
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Algemeen 

Naam van het lid: ____________________________ Geboortedatum: ______________ 

Adres: _________________________________________________________________ 

______________________________________________________     Geslacht: □ M □ V 

 

Verwantschap Naam Telefoon Emailadres 

    

    

    

    
 □ Ik wil de nieuwsbrief van judoclub Fudoshin ontvangen op het volgende  emailadres: 
___________________________________________@__________________________. 

 □ Ik ben akkoord dat het lid herkenbaar op foto’s op de website van de club of op facebook afgebee ld 
wordt. 

Medisch relevante informatie 

Is het lid medisch geschikt om judo te doen?  □ ja □ nee 

Moet het lid medicatie nemen? Zo ja: □ ja □ nee 

- Welke medicatie: 

 

- Welke frequentie: 

 

- Bijzondere gevoeligheden/allergieën: 

 

Kan het lid zelf de medicatie toedienen? □ ja □ nee 

Geeft u toestemming dat de verantwoordelijken van de judoclub 

assisteren bij het toedienen van de medicatie? 
U begrijpt dat judoclub Fudoshin hierbij geen verantwoordelijkheid neemt 

□ ja □ nee 

Naam en telefoonnummer van de huisarts:  

 

Aanvullende opmerkingen: 

 

 
 

De privacyverklaring van Judoclub Fudoshin staat op de website www.fudoshin.be > GDPR > 
privacyverklaring.  
Ondergetekende geeft Judoclub Fudoshin vzw hiermee de toestemming om deze gegevens te 
gebruiken volgens bovenvermelde privacyverklaring en verklaart deze gelezen te hebben en te 

begrijpen.  

 

Handtekening lid of wettelijke vertegenwoordiger:  

Datum:  

 

http://www.fudoshin.be/

