JUDOCLUB SAMOERAI AALTER
Ik ondergetekende judoka - ouder of voogd, verklaar het reglement - gedragscode - privacy
gelezen te hebben - te kennen - en teken voor akkoord Voorbeeld in te vullen blad
Naam judoka: Transez Gerard
Onder getekende judoka - ouder of voogd tekend voor akkoord
Naam en handtekening:
Judoka

Gerard Transez

Ouder of voogd

handtekening van Judoka of ouder indien minderjarig

op datum van:

02-09-2021

Met vriendelijke groeten,
Het bestuur.
Judoclub Samoerai Aalter
______________________________________________________________________________________
Inlichtings fiche judoka
Naam : Transez
Voornaam : Gerard
Geboorteplaats : xxxxxxx

Geboortedatum : 14 – 06 - 1995

Adres : wingenstraat 89 C 9880 Aalter

Beroep : xxxxx

Rijksrigister nummer

-

Tel. :

-

09 374 31 04

Gsm judoka.:

Nationaliteit : Belg

0474 …….

Gsm ouders: 0474……..

Email: ouders gerard.transez@telenet.be
Judoka: indien email invullen
Graadverhogingen van het lid:
Kyu graad datum:

dit voor de club

Dan graad datum

6kyu

1ste dan

5kyu

2de dan

4kyu

3de dan

3kyu

4de dan

2kyu

5de dan

1kyu

6de dan
Judoclub Samoerai Aalter

judoclub Samoerai Aalter
JUDOCLUB SAMOERAI AALTER
Ik ondergetekende judoka - ouder of voogd, verklaar het reglement - gedragscode - privacy
gelezen te hebben en te kennen en teken voor akkoord
Naam judoka

-

-

-

-

Onder getekende judoka - ouder of voogd tekend voor akkoord
Naam en handtekening:
Judoka
-

-

Ouder of voogd

-

-

-

-

op datum van:
Vriendelijke groeten,
Het bestuur.

Judoclub Samoerai Aalter

______________________________________________________________________________________
Inlichtings fiche judoka
Naam :
Voornaam :
Geboorteplaats :

Geboortedatum :

Adres :

Beroep :

Rijksrigister nummer

-

-

Tel. :
Gsm. judoka:

Nationaliteit :
Gsm: ouders / voogd:

Email: ouders
Judoka:
Graadverhogingen van het lid:
Kyu graad datum:

Dan graad datum

6kyu

1ste dan

5kyu

2de dan

4kyu

3de dan

3kyu

4de dan

2kyu

5de dan

1kyu

6de dan
judoclub Samoerai Aalter

