
 Inschrijfformulier Rens Holleman Judo  
 
Rens Holleman Judo, Sweelinckplein 168, 2402 VL Alphen aan den Rijn  
KVK: 57187878 BTWid: NL002050440B072 Bank: NL 92 RABO 0198 1699 81 
Tel: 06 522 46 332 Mail: info@renshollemanjudo.nl Website: renshollemanjudo.nl 

 
Naam (Judoka):          
  
Geboortedatum:        
       
Door ondertekening van dit formulier schrijft u zich in bij Rens Holleman Judo (RHJ). Tevens geeft u met 
ondertekening aan op de hoogte te zijn van de algemene regels (op te vragen via 
info@renshollemanjudo.nl of op de website). Wanneer men langdurig de les niet kan bijwonen is geen 
contributie verschuldigd, mits men ons daar van tevoren van op de hoogte stelt. 
Tijdens officiële  schoolvakanties en op officiële nationale feestdagen, is er geen judoles.* 
Minderjarigen dienen dit inschrijfformulier gesigneerd door een ouder of toeziend voogd te retourneren. 
*In ’s-Hertogenbosch is er tijdens de schoolvakanties op zaterdag les op aangepaste tijden m.u.v. de 
overlappende periode tussen alle regio’s gedurende de zomervakantie (3 weken) en de kerstvakantie. 

 
Contributie: 
U dient voor de start van elk (half-)jaar (d.w.z. voor 1 januari en/of voor 1 juli) de verschuldigde 
contributie over te maken naar: NL 92 RABO 0198 1699 81 t.n.v. Rens Holleman Judo o.v.v. de naam van 
de Judoka en de locatie. U krijgt ruim tevoren een factuur via uw opgegeven e-mailadres. 
Als u gedurende het lopende (half-)jaar lid wordt krijgt u een e-mail met de verschuldigde contributie voor 
de lopende periode.  
Opzeggen dient tenminste 1 maand voor de start van het nieuwe (half-)jaar te geschieden (dus uiterlijk 
voor 1 december of 1 juni).  
 
1x per week trainen:  € 130,- (Halfjaarlijks)  € 250,- (Jaarbetaling)   
2x per week trainen:   € 200,- (Halfjaarlijks)  € 390,- (Jaarbetaling) 
* Een 2e gezinslid ontvangt een halfjaarlijkse korting van € 10,-, zo ook eventuele 3e of 4e enz.  
Deze korting is niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen. 
De contributie wordt jaarlijks geïndexeerd. 

 
Naam ouder of toeziend voogd:           
 
Postcode/Woonplaats:            
  
Email:                  
 
Telefoon:            
 
Locatie:     A.U.B. aankruisen wat van toepassing is. 

Alphen aan den Rijn  
Loenen aan de Vecht 
’s-Hertogenbosch 

 
 
Datum:      
 
 
 
Handtekening:       

mailto:info@renshollemanjudo.nl
mailto:info@renshollemanjudo.nl


Toestemmingsformulier Rens Holleman Judo 
Voor het goed functioneren van onze organisatie willen wij u graag (laten) informeren over de club, 
sportactiviteiten en aanbiedingen en dergelijke. Ook willen we mogelijk wedstrijdschema’s, 
wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en filmpjes van u op onze website of in onze nieuwsbrief 
plaatsen. Met dit formulier vragen wij u toestemming om ook uw gegevens hiervoor te gebruiken.  
 
Met dit formulier geef ik ________________________________ (verder: ondergetekende) Rens 
Holleman Judo (verder: RHJ) toestemming om gegevens over mij te verwerken.  
 
Ik geef RHJ toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen: 
 
 Mij benaderen voor sportieve activiteiten van derden, bijvoorbeeld andere 
sportverenigingen of maatschappelijke dienstverleners.  
 Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op de website/nieuwsbrief. 
 Mij gedurende 25 jaar na beëindiging van mijn lidmaatschap te benaderen voor bijvoorbeeld 
een reünie of bijzondere gebeurtenis.  
Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangevinkte en beschreven redenen, gegevens en 
organisaties. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om 
toestemming. 
 
Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.  
 
 
Naam    
 ________________________________________________________________________ 
 
 
Geboortedatum  
 ________________________________________________________________________ 
 
 
Datum   
 ________________________________________________________________________ 
 
 
Handtekening  
 ________________________________________________________________________ 
 
LET OP: Ingeval ondergetekende op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar dient deze 
verklaring eveneens door een ouder of voogd ondertekend te worden. 
 
Naam ouder/voogd 
 ________________________________________________________________________ 
 
 
Handtekening ouder/voogd
 ________________________________________________________________________ 


