
     

 

                              
 Gegevens lid (in te vullen door lid of ouders/verzorgers)                                                        

     
Voorletter(s)       Voornaam                 Achternaam                                                 Geslacht             
Geboortedatum 

 
  

Straat                                                                                                                                                          Nummer 

 
  

Postcode                                         Plaats 

 
   

Telefoon thuis                                Mobiel lid (svp beide opgeven)    E-mail lid                                                                          

 
  

Mobiel ouder(s)/verzorger(s)                                     E-mail ouder(s)/verzorger(s) 

  
 

Tigers 
 
 € 23,50 p/m 
 
        

Kids kickers 
 
  2x per week € 29,50 
            

Taekwondo 
 
Graduatie:___________ 
Lengte:      ___________ 
Gewicht:   ___________ 
 
€ 29,50 p/m 

Lidmaatschappen  

 
 
 
 
 
 



 
Ondergetekende verklaart, alvorens het inschrijfformulier te ondertekenen: de “Algemene 
Voorwaarden” te hebben ontvangen, hiervan kennis te hebben genomen en deze volledig na te 
komen. ( Let op! Opzegtermijn is 2 maanden) 

Inschrijven geschied door:                                                                                                                                                                                   
1. Inleveren van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier.                                                                                     
2. Inleveren van een volledig ingevuld en ondertekend lidmaatschap van ITF Nederland (indien van 
toepassing).                  3. Betaling van inschrijfgeld. ( eenmalig € 10,- )   

Wij verzoeken u om de contributie op elke 1e van de maand over te maken op NL88 RABO 032 37 33 
255                         Bij kwartaal betaling geldt dat u dit op 1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober dient te 
doen.    

Van de inschrijving ontvangt u een kopie zoals de gegevens zijn opgenomen in de ledenadministratie, 
wij vragen u deze te controleren en eventuele fouten aan on door te geven.    

Datum:                                                                 Handtekening lid:                                        Handtekening 
ouder/verzorger:    (                                                                                                                                                       
(Indien lid jonger dan 18 jaar is) 

______________________________                             _________________________________                  
________________________________ 

  

Toestemmingsformulier 

Toestemming gebruik beeldmateriaal leden Nimjae.  

 

Best lid,   

Op onze website/facebook pagina laten wij foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames 
worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens de lessen of speciale 
trainingen, wedstrijden enz., Ook jij kunt op deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn.  

Natuurlijk gaan we  zorgvuldig om met foto’s en  video’s die wij  plaatsen en zullen er voor 
zorgdragen dat dit niet ten nadelen van u zullen zijn.   

Toch vinden we  het belangrijk om jouw toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s en 
video’s.  Het is goed mogelijk dat je niet  wilt dat foto’s van jou op het internet verschijnen.  

Met dit inschrijfformulier vragen we je daarom om je toestemming voor het gebruiken van 
beeldmaterialen van jouw.  

  

Datum:        ..............................................................................  

Naam medewerker:    ..............................................................................  

Handtekening medewerker:  ..............................................................................                                                                          

 



 


