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TAI JUTSU Tommy’s Dojo WIJNEGEM 

 

BIJKOMENDE  GEGEVENS 

Met dit formulier schrijft u zichzelf of uw kind(eren) in in onze club.  

Wij vragen u enkele persoonlijke gegevens te noteren die noodzakelijk zijn voor het verzekeren van 

onze leden en voor de communicatie van en over de club. 

Wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt, kan u nalezen in de privacy-verklaring van Tommy’s 

Dojo VZW 

1. Contactgegevens mama (indien minderjarig) 

 

Naam: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Gemeente:  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

E-mail: ................................................................................................................................................... 

2. Contactgegevens papa (indien minderjarig) 

Naam: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Gemeente: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tel: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Ziekenfonds 

.......................................................................................................................................................... 

4. Zijn er medische zaken waar we rekening mee moeten houden? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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6. Andere contactpersonen:  

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

7.  

Ik geef toestemming om beeldmateriaal  1(foto’s, film, enig ander beeldmateriaal) te maken van 

mij en/of van mijn kind(eren).  Dit beeldmateriaal wordt enkel gebruikt in functie van activiteiten 

van de club en voor eventueel promotiemateriaal (flyer, foto-album, promofilm,website, … ) 

  JA     NEEN 

8.  

Ik verklaar kennis genomen te hebben van de opgesomde reproductievormen en 

verspreidingswijzen van de genomen beelden. Ik geef hierbij uitdrukkelijk en onherroepelijk 

toestemming om het genomen beeldmateriaal van mezelf en/of mijn kind(eren) te gebruiken. 2 

  JA     NEEN 

9.  

Ik geef toestemming om de persoonsgegevens van mezelf en/of mijn kind(eren) te verwerken 

teneinde een correct lidmaatschap af te sluiten. 

Ik bevestig dat ik de privacy-verklaring van Tommy’s Dojo vzw heb ontvangen en weet wat er met 

deze gegevens gebeurt. 

  JA     NEEN 

10. Hoe bent u bij ons terechtgekomen? 

Flyer   -   initiatieles   -   website   -   sociale media   -   andere  

 

Handtekening aanvrager     Handtekening clubverantwoordelijke 

(voogd indien minderjarig) 

 

 

 

Naam:        Naam: 

Datum:        Datum:  

 
1 Het beeldmateriaal kan gebruikt worden voor diverse doeleinden die allen te maken hebben met promotie. 

De verspreiding kan gebeuren via: nieuwsbrieven, affiches en flyers, films, website, sociale media (facebook, 

instagram, …) , …  

2 U heeft ten allen tijde het recht deze gegeven toestemming in te trekken, met die verstande dat een 

intrekking enkel voor de toekomst kan gelden en niet retro-actief. 

mailto:tommysdojovzw@gmail.com

