
 

 

Het Budocentrum waar sportiviteit en plezier 
bovenaan staan! 
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Akker 10 
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IBAN: NL49 RABO 0351 3233 76 
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KvK Alkmaar: 76236919 

 
 

 
 

 
 
 
 
Sport:      Judo     Tai Jitsu  Zelfverdediging / Weerbaarheid    Budo Fit / Suspension 
 
Locatie:   Edam   Volendam    Middenbeemster 
 
 
Naam : _________________________________ Voorletters : _________________________ 
 
 
Roepnaam : _____________________________ Geslacht :  M / V 
 
 
Geboortedatum : _________________________ Geboorteplaats : _____________________ 
 
 
Adres : _________________________________ Postcode : __________________________ 
 
 
Woonplaats : ____________________________ Telefoon : ___________________________ 
 
 
E-mail adres : ____________________________ 
 
 
Heeft al eerder aan een van de onderstaande sporten gedaan?  * Ja / Nee 
 
Judo – Kickboksen – Taekwondo – anders nl._________________________ 
 
Indien ja, bij welke club, ___________________ Plaats: __________________________ 
  
 
Inschrijving Judo Bond Nederland 
 
Budocentrum Fun & Fit  Aansluitnummer: D2SN64I  
 

 Nieuw lid  overschrijving naar Fun & Fit   Vroeger lid geweest 
 
Bij overschrijving of eerder lidmaatschap, wat was /is het JBN lidnummer: _______________________ 
 
 
 
Handtekening (verzorger indien minderjarig) : __________________________ (voorwaarden gehad) 
 
 
---------------------------------------------------------------Invullen door administratie------------------------------------------------------------------ 

 
Bovenstaand lid begint op ______________________(datum) in de: 
 
 

 Maandag groep 1 / groep 2 / groep  3* 
 

 Dinsdag groep 1 / groep  2  / groep  3* 
 

 Woensdag groep 1 / groep  2  / groep  3 / groep  4 / groep 5* 
 

 Donderdag groep 1 / groep  2  / groep  3* 
 

 Vrijdag groep 1 / groep  2  / groep  3 / groep  4 / groep 5* 
 

 Zaterdag  groep 1 / groep  2  / groep  3 / groep  4 / groep 5* 
 

 Machtigingsformulier ontvangen? 
* aankruizen en / of omcirkelen  

INSCHRIJFFORMULIER 
 

BIJZONDERHEDEN (MEDISCH / SOCIAAL): 
 



 

 

Het Budocentrum waar sportiviteit en plezier 
bovenaan staan! 
 

Budocentrum Fun & Fit 
Correspondentie adres: 
Akker 10 
1462 RD Middenbeemster 
 
Email: 
ledenadministratie@funenfit.com 
Mob. 06-51494948 
IBAN: NL49 RABO 0351 3233 76 
t.n.v. Budocentrum Fun & Fit 
KvK Alkmaar: 76236919 

 
 

 
 
 

 
 

Privacy 
 
Budocentrum Fun & Fit vindt de privacy van onze leden heel belangrijk. Wij voldoen aan de AVG en 
hebben een privacy regelement dat in te zien is op onze website www.funenfit.nl en als bijlage bij dit 
inschrijfformulier. 
 
Tijdens onze lessen en activiteiten kunnen opnames worden gemaakt. Bijvoorbeeld tijdens lessen, 
Zomerkamp, toernooien en andere activiteiten. Uw zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms in video’s) 
te zien zijn. Foto’s en video’s worden gebruikt voor promotie en historisch archief van onze club.  

 
Ik geef toestemming voor het maken van foto en video materiaal ter promotie 
van Fun & Fit en historisch archief.  Ja                Nee           

Ik heb het privacy regelement van Fun & Fit gelezen en ben daarmee akkoord.      Ja 

 
 
 
 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Budocentrum Fun & Fit om 
doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening 
af te schijven wegens deelnemersbijdrage en uw bank om doorlopend een bedrag van uw 
rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Budocentrum Fun & Fit. 
 
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. 

 
De bijdragen worden afgeschreven per: (kruis 1 keuzevak aan) 

 
 Maand Kwartaal Jaar 
 
 
Naam ouder / verzorger : ___________________________________________________ 

 
 

Naam en achternaam deelnemer: ____________________________________________ 
 
 
Geboortedatum deelnemer: _________________________________________________ 
 
 
Adres : _________________________________________________________________ 
 
 
Postcode : ______________________ Woonplaats : _________________________ 
 
 

 Bankrekening (IBAN):  
 

                  

 
 
Naam rekeninghouder :______________________________________________ 

 
Handtekening :_________________________     Datum :_____________________ S€PA 

Vul dit form
ulier volledig in en lever het sam

en m
et het inschrijfform

ulier in bij de leraar. 

MACHTIGING AUTOMATISCHE INCASSO 
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Algemene Bepalingen 
 
 

1. Duur Lidmaatschap 
Het lidmaatschap bij Budocentrum Fun & Fit wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, met een opzegtermijn van 1 
maand. Het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd. 

 
2. Proefperiode 

Ieder aankomend lid heeft recht op 2 gratis proeflessen. Na de proeflessen kan men zich, in overleg met de leraar, 
inschrijven als lid. Het lidmaatschap kan worden voorafgegaan door een proefperiode van maximaal 4 weken. De 
proefperiode dient bij aanmelding contant te worden voldaan.  
De proeflessen kunnen in trainingsbroek en T-shirt worden gevolgd. Vraag eventueel naar een leenpak. 

 
3. Kledingvoorschrift 

Alle budoka’s worden geacht een eigen pak aan te hebben. Deze kunnen gekocht worden bij de docent. Daarnaast is 
van belang dat dames onder het pak een effen wit T-shirt dragen. Een hemd of topje wordt niet toegestaan. Heren 
hoeven geen hemd of T-shirt te dragen. Alle budoka’s betreden de zaal met slippers of sandalen. 

 
4. Wijze van betaling deelnemersbijdrage 

Betaling van het verschuldigde deelnemersbijdrage vindt plaats door automatische incasso. 
Het verschuldigde bedrag wordt rond de 20e van de maand vooraf geïncasseerd. Wanneer niet voor automatische 
incasso wordt gekozen, ontvangt u een factuur. Hiervoor wordt € 4,50 administratiekosten berekend. 
 

5. Foto en video 
Tijdens onze lessen en activiteiten worden opnames gemaakt. Bijvoorbeeld tijdens lessen, Judokamp, toernooien en 
andere activiteiten. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn. Foto’s en video’s 
worden gebruikt voor promotie en reclame van onze club en voor historisch archief. Tijdens de trainingen maken we 
soms ook gebruik van video als trainingsinstrument. Hiervoor wordt vooraf toestemming van de deelnemer gevraagd. 
Deze video’s worden direct weer verwijderd na de training.  

 
6. Gemiste lessen 

De deelnemersbijdrage dient ook te worden voldaan – indien om welke reden ook – de lessen niet worden gevolgd. 
Bij langdurige afwezigheid wordt de lopende maand normaal berekend; alleen bij tijdige melding kan de bijdrage 
worden stopgezet en worden doorgeschoven. Gemiste lessen kunnen in overleg worden ingehaald. 

 
7. Wijziging tarieven 

Budocentrum Fun & Fit behoudt het recht tot aanpassing van de tarieven of anderszins bepalingen te wijzigen. 
 
8. Openstelling en sluiting 

Budocentrum Fun & Fit is gesloten op erkende feestdagen en tijdens de basisschoolvakanties. Met de vaststelling 
van de contributie is door Budocentrum Fun & Fit hiermee al rekening gehouden. 

 
9. Opzegging lidmaatschap 

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk (brief of e-mail) te geschieden met in acht name van een (1) maand 
opzegtermijn. Bij her-inschrijving binnen 12 maanden is geen inschrijfgeld verschuldigd. 

 
10. Aansprakelijkheid 

De leiding en (vrijwillige) medewerkers van Budocentrum Fun & Fit zijn niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen 
en/of zoekgeraakte voorwerpen. 

 
11. Lidmaatschap Judo Bond Nederland 

Judosporters worden door Budocentrum Fun & Fit automatisch aangemeld als lid bij de JBN. De kosten voor dit 
lidmaatschap zijn NIET bij de contributie inbegrepen en worden door de JBN gefactureerd. Afmelding als lid van de 
JBN dient u zelf rechtstreeks te regelen bij de JBN. Kijk voor info, voorwaarden en tarieven op www.jbn.nl. 
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Prijzen per 1 januari 2020 t/m 31 december 2020 1 x per week Meer… 
   
Kleuterjudo (3 - 6 jaar)   

Betaling in een keer                         (met 8% korting) € 182,15  € 291,45  

Automatische incasso per kwartaal (4 x) € 47,55  €   76,05 

Automatische incasso per maand (12x) € 16,50  €   26,40  

Jeugdjudo (7 - 12 jaar)   

Betaling in een keer                          (met 8% korting) € 216,40  € 346,65  

Automatische incasso per kwartaal (4 x) € 56,45  €   90,45 

Automatische incasso per maand (12x) € 19,60  €   31,40  

Junioren (13 - 17 jaar)   

Betaling in een keer                          (met 8% korting) € 239,05  € 382,55  

Automatische incasso per kwartaal (4 x) € 62,35  €   99,80  

Automatische incasso per maand (12x) € 21,65  €   34,65  

Senioren (18 jaar en ouder)   

Betaling in een keer                          (met 8% korting) € 295,90  € 473,65  

Automatische incasso per kwartaal (4 x) €   77,20  € 123,55  

Automatische incasso per maand (12x) €   26,80  €   42,90 
 
 
 

Inschrijfgeld (eenmalig)       €    12,50      

Blessure lidmaatschap (langdurige blessures)       €      7,50  
 
 
Proefabonnementen: 
 
€ 22,50 voor 4 lessen (3-17 jaar)  
€ 30,00 voor 4 lessen (17+) 
 
Proeflessen contant te voldoen bij de leraar! 
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Gewenst Gedrag Beleid 
 
Budocentrum Fun & Fit en Stichting Fun & Fit heeft besloten een “Gewenst Gedrag Beleid” op 
te stellen en ter beschikking te stellen met het uiteindelijke doel om binnen de club een cultuur 
te creëren waarin iedere sporter, begeleider en vrijwilliger zijn verantwoordelijkheid neemt en 
waarin het veilig, vertrouwd en prettig sporten is. Het “Gewenst Gedrag Beleid” is opgesteld 
voor- en heeft betrekking op alle sporters, begeleiders en vrijwilligers van de club. 
 
Eén van die zaken uit het Gewenst gedrag beleid is hoe we binnen Fun & Fit met elkaar om 
gaan. We willen dat mensen zich veilig voelen, dat we elkaar met respect behandelen en dat we 
seksuele intimidatie, pestgedrag en ander ongewenst gedrag zoveel mogelijk voorkomen.  
 
Hieronder vindt u de “Gewenste Omgangsvormen” zoals die zijn vastgelegd door het bestuur. 
Hiervan is afgesproken dat dit de manier is hoe trainers, bestuur, vrijwilligers en onze leden met 
elkaar om dienen te gaan. 

 
Zo gaan wij met elkaar om 

 
 

1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. 
Iedereen telt mee binnen de club. 

2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft. 
3. Ik val de ander niet lastig. 
4. Ik berokken de ander geen schade. 
5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie. 
6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over 

anderen. 
7. Ik negeer de ander niet. 
8. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen. 
9. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem 

geen wapens mee. 
10. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of 

haar wil aan. 
11. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht. 
12. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen 

over iemands persoonlijk leven of uiterlijk. 
13. Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te 

stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp. 
14. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek 

degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij 
het bestuur.  

 


