
Judovereniging Jigoro Kano Ruinen 
                         Secretariaat: Dijkhuizen 101, 7961 AJ Ruinerwold 

Bankrekening: NL37 RBRB 0917 6090 85 
www.jigorokano.nl 

Dit formulier volledig ingevuld en ondertekend inleveren op één van de laatste trainingen 
of te scannen en te mailen naar info@jigorokano.nl 

AFMELDINGSFORMULIER JIGORO KANO 

 

Hierbij wordt onderstaand lid van judovereniging Jigoro Kano afgemeld als lid. 

 

Naam: ………………………………………....…  voorna(a)m(en): ………………………………..…………………………. 

Geboortedatum: ………   …………………………  ……. 

Adres: …………………………………….…………………………... 

PC + Woonplaats: …………………   ……………….…………………………... 

Tel.nr: 052……. - ……………………  en 06 - ………………. 

Email: ……………………………………………………………….... 

 

Einde lidmaatschap 

Jigoro Kano: 

De duur van het lidmaatschap van Jigoro Kano is minimaal tot 1 juli of 1 januari afhankelijk van het moment van lid 
worden. 
 
Opzegging van het lidmaatschap van Jigoro Kano kan per 1 juli en 1 januari. 
Er is een opzegtermijn van 1 maand.  
 
Bij tussentijdse opzegging is men de contributie voor het hele lopende half jaar verschuldigd. 
De machtiging voor automatische incasso van de contributie vervalt automatisch bij beëindiging van het lidmaatschap. 
 
Opzeggen kan alleen door dit afmeldformulier volledig ingevuld en ondertekend in te leveren op de training of te 
mailen naar info@jigorokano.nl.  
 
JBN: 
De duur van het lidmaatschap van de JBN is 1 jaar en wordt telkens met 12 maanden stilzwijgend verlengd.  
Het lidmaatschap eindigt door opzegging door het lid bij de JBN met een opzegtermijn van 6 weken voor het einde 
van het lidmaatschapsjaar.  
 
Gebruik fotomateriaal en persoonlijke gegevens  

Met het beëindigen van het lidmaatschap van Jigoro Kano vervalt ook de toestemming die u heeft gegeven voor het 
gebruik en het delen van foto’s en gegevens van u of uw kind(eren). 

Wettelijk hebben wij een fiscale bewaartermijn van 7 jaar met betrekking tot onze financiële administratie.  

Met het oog op mogelijke algemene of persoonlijke informatievoorziening of eventuele toekomstige verenigingsactivi-
teiten kan het voor ons van belang zijn bepaalde (historische) gegevens van u of uw kind(eren) te bewaren. 

Hiervoor hebben wij echter uw toestemming nodig (svp aankruisen indien akkoord). 

o Ik geef toestemming de bij de vereniging bekende en/of in bezit zijnde gegevens en foto’s van mij / mijn kind(eren) 
te bewaren, te delen met gemeenten, verenigingen en JBN en eventueel te gebruiken voor toekomstige vereni-
gingsdoeleinden, op de website en/of in de media.  
Dit voor een periode van maximaal twee jaar na beëindiging van het lidmaatschap 

o Ik geef toestemming om de naam, het adres, de woonplaats en foto’s van mij / mijn kind(eren) te bewaren en 
eventueel te gebruiken voor toekomstige historische activiteiten van de vereniging zoals jubilea, terugblik en le-
denwerfacties. 

Vragen over zaken m.b.t. uw privacy kunt u mailen naar privacy@jigorokano.nl  (adres staat ook op de website) 
 
 
Datum: …. -  ………………… - ....          
 
Handtekening (lid of bij minderjarige de ouder/wettelijk vertegenwoordiger): ………………………….. 
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