
LESOVEREENKOMST

Sportschool Hartman - Martin & Rita Evenberg
Judo Promotion Twente
D. DIJKHUISSTRAAT 81
7558 GL  HENGELO (Ov)

Roepnaam:___________________________________________ Initialen:_____________

Achternaam:___________________________________________

Adres:________________________________________________ Postcode:___________

Woonplaats:___________________________ Geboorteplaats:_______________________

Geboortedatum:__________________ Nationaliteit:________________________ (M/V)

Telefoonnummer:___________________________ Mobiel moeder:____________________

Mobiel vader:______________________________ Mobiel kind: ______________________

Email moeder: _____________________________________________________________

Email vader:_______________________________________________________________

Email kind:_________________________________________________________________

Ingeschreven per 1-______________________ Inschrijfgeld: € 10,-

Wanneer het lidmaatschap wordt vergoed door het Jeugdsportfonds graag hier aangeven:_____

(Wanneer er, na de eerste twee vrijblijvende kennismakings lessen, nog lessen zitten tussen het
moment van inschrijven en de officiële inschrijvingsdatum, zal er per les 5,- euro in rekening gebracht
worden)

1 Paraaf:__________



JPT en Sportschool Hartman verzamelen van haar leden een aantal persoonsgegevens, deze zijn
terug te vinden in het formulier ‘lesovereenkomst’ van Sportschool Hartman. Deze gegevens worden
binnen de organisatie gebruikt voor ledenregistratie, toernooi opgave, activiteiten organisatie en club
brede communicatie. Alleen de ledenadministratie heeft volledige toegang tot alle gegevens die via
het formulier ‘lesovereenkomst’ bekend zijn. Met het wedstrijdsecretariaat en de activiteitenorganisatie
commissie worden alleen relevante gegevens gedeeld. Dit volgens de ‘privacy policy van Stichting
Judo Promotion Twente’. Deze is te vinden op www.judopromotion.nl

☐ Hiermee geef ik mijn akkoord dat mijn gegevens op bovenstaande manier worden verwerkt.

JPT maakt op toernooien en activiteiten ook foto’s van haar leden. Deze kunnen worden gebruikt voor
onze socialmedia en voor PR uitingen. Dit kunnen groepsfoto’s zijn en individuele foto’s

☐ Hiermee geef ik mijn akkoord dat foto’s van mij en/of mijn kinderen op de bovenstaande manier
worden gebruikt.
of
☐ Hiermee geef ik mijn akkoord dat foto’s van mij en/of mijn kinderen alleen in groepsfoto’s worden
gebruikt.
of
☐ Hiermee geef ik mijn akkoord dat foto’s van mij en/of mijn kinderen niet mogen worden gebruikt.

Ondergetekende verklaart hiermee zichzelf/zijn zoon/zijn dochter te hebben aangemeld als lid van
Sport Instituut Hartman en de Judobond Nederland en bevindt zich volledig akkoord met het
huishoudelijk reglement van het Instituut, waarvan hem/haar bij de aanmelding een exemplaar is
overhandigd. Hij verklaart tevens dat tijdens de duur van het lidmaatschap de bepalingen van het
huishoudelijk reglement volledig zullen worden nagekomen.
Bij minderjarigen moet deze overeenkomst worden ondertekend door een der ouders of  een
wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige.

Naam: _____________________________________________________________________

Handtekening:   ______________________________________________________________

2 Paraaf:__________

http://www.judopromotion.nl

