Judo Club Samoerai Aalter
Dojo:
Gemeentelijk Sportpark
Lindestraat 17
9880 Aalter
Secretariaat:
Wingenestraat 89c
9880 Aalter

Tel.:
Email:
Website:

09/374.31.04
gerard.transez@telenet.be
www.jcsamoerai.com

Club Nr.:

4054

Aangesloten bij de Vlaamse Judo Federatie,
lid van de Belgische Judo Bond.

BIJLAGE I - VERZEKERING
Judo Club Samoerai Aalter is een erkende club door de Vlaamse Judo Federatie (VJF) die lid is
van de Belgische Judo bond. Als u zich bij ons aansluit, dan wordt u ook automatisch lid van de
VJF die voor uw verzekering instaat. Een lidmaatschap bij de VJF blijft geldig gedurende 1 jaar. De
prijs voor deze kan soms wijzigen door de VJF en wij zijn daar aan gebonden. De prijs voor
2020/2021 bedraagt 42EUR tot en met het jaar dat men 12 wordt en 45EUR vanaf 13 jaar.
Indien u reeds lid bent dan kunt u de vervaldatum terugvinden op uw lidkaart. Op de onderstaande
foto kan u zien waar deze datum zich precies bevindt.

Doktersattest dient JAARLIJKS ALTIJD UITERLIJK tegen de 15 van de maand binnen
gebracht te worden waarin vergunning vervalt en is verplicht voor iedereen.
Indien u dit niet tijdig in orde brengt zullen wij u niet toelaten de mat te betreden en komen
er extra kosten bij voor administratie ( 5 € ).
Indien er zich iets voordoet bent u niet verzekerd en zijn wij verantwoordelijk.
Dit risico nemen wij niet! Gelieve cash te betalen in lokaal van de club .
GESCHIKTHEIDSATTEST VOOR JUDO BEOEFENAARS
DIENT UITERLIJK DE 1ste VAN DE MAAND BINNEN TE ZIJN IN DE CLUB.
CLUB: SAMOERAI AALTER
Nr. 4054
Naam lid: …………………………..…………………………

Geboortedatum: ………………………………

In te vullen door onderzoekend geneesheer
Ik, ondergetekende dokter in de geneeskunde, bevestig dat de sportbeoefenaar
wiens identiteit hierboven is vermeld, aan een geneeskundig onderzoek werd
onderworpenen en geschikt werd bevonden voor judo beoefening.
Handtekening van de onderzoekende dokter
Datum: …………………………..

Bedankt voor uw medewerking,

Het bestuur.
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