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Dit formulier vraagt u om uw gegevens zodat wij met u kunnen communiceren. Uw 

gegevens worden nooit aan derden verstrekt. Zie onze Privacyverklaring 

(www.judogroessen.nl/privacy/) om te zien hoe wij met uw gegevens omgaan. 

 

1 Achternaam  

2 Voorletters & Roepnaam  

3 Adres  

4 Postcode & woonplaats  

5 Telefoon  

6 E-mail  

7 Geboortedatum  

8 Geslacht m/v* 

9 Welke dag les? En welk uur?  

 

10 Ik geef toestemming voor het vastleggen en verwerken van mijn 

gegevens voor de verwerking van mijn aanmelding bij Judo Groessen. 
Ja / Nee * 

11 Ik ga akkoord met het privacy beleid van de organisatie zoals 

omschreven op www.judogroessen.nl/privacy/  
Ja / Nee * 

12 Ik geef toestemming voor het maken van foto’s tijdens trainingen, 

wedstrijden en activiteiten van onze vereniging en het gebruik hiervan 

op onze website, sociale media & flyers. 

Ja / Nee * 

* doorstrepen wat niet van toepassing is 

 

 

Judo bond Nederland 

• Zodra men lid wordt van Judovereniging Groessen, dient men zich ook als lid aan 

te melden bij de Judo Bond Nederland. Hierdoor kan je meedoen aan (erkende) 

examens, wedstrijden en toernooien. 

• Je krijgt van de JBN één keer per jaar een acceptgiro toegestuurd. 

• Let op, afmelding bij Judo Groessen houdt niet automatisch in dat je afgemeld 

wordt bij de Judo Bond Nederland. Dit moet je altijd zelf doen. Lid blijven mag 

altijd als je denkt dat je in de toekomst weer gaat judoën. 

• Judo Bond Nederland, Antwoordnummer 2757, 3430 WB Nieuwegein. Tel. 030-

6038114. 

• Altijd het judobondnummer van de club vermelden: 02-061 en eigen lidnummer. 

• Om zwarte band examen te mogen doen moet je minimaal 3 jaar lid zijn van JBN. 

 
Schrijf je in bij Judo Bond Nederland via deze link: 

https://www.jbn.nl/mijn/aanmelden/ 
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