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AANSLUITINGSFORMULIER / VERZEKERINGSFORMULIER  
JU-JITSUCLUB VOOR AANSLUITING VAN EEN NIEUW LID 
 

IN TE VULLEN DOOR DE CLUB 

Clubnaam:  Clubnummer:  

 
 

VERPLICHT IN TE VULLEN DOOR HET LID  
(OF OUDER / VOOGD INDIEN HET LID MINDERJARIG IS)  

Naam:  Voornaam:  

Straatnaam:  Huisnummer:  Bus*:  

Postcode:  Gemeente:  

Land:  Nationaliteit:  
 

Geboortedatum (dd/mm/jjjj):  Geboorteplaats:  

Geslacht (M/V/X):  VTS-kwalificaties*:  

* Indien van toepassing. 

FACULTATIEF IN TE VULLEN 

Telefoonnummer 1 (Mobiel):  

Telefoonnummer 2 (Thuis):  

E-mailadres:  

Nadat je je bij  de club registreert, wordt door een medewerker van de club je online ledenprofiel 
aangemaakt in het ledenbestand van de VJJF. 
 
Je hebt toegang tot je online ledenaccount van de VJJF door in te loggen via www.vjjf.be. Om in te 
loggen, moet je een tijdelijk wachtwoord opvragen. Hiervoor hebben we je e-mailadres nodig. Als je 
deze niet hebt opgegeven via dit formulier, kan je je e-mailadres alsnog op een later tijdstip aan ons 
doorgeven via admin@vjjf.be met de melding dat je deze wenst te registreren om in te kunnen loggen. 

http://www.vjjf.be/
mailto:admin@vjjf.be
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Gelieve je ledenprofiel zo volledig mogelijk in te vullen en actueel te houden. Bepaalde info op je 
ledenprofiel kan echter enkel door je club of door de VJJF aangepast worden. Gelieve hiervoor contact 
op te nemen met je club of via admin@vjjf.be. Bepaalde documenten of attesten, kan je als lid van de 
VJJF ook downloaden via je ledenaccount (via het scroll-downmenu rechtsboven). 
 
De VJJF kan contact met je opnemen a.d.h.v. de gegevens op je ledenprofiel in functie van ju-
jitsugerelateerde doeleinden (bv. opleidingen, evenementen, enz.). Je hebt altijd het recht deze 
facultatieve gegevens te laten verwijderen uit onze bestanden (gelieve hiervoor contact op te nemen 
via admin@vjjf.be).  Je kan je op je ledenprofiel bovendien inschrijven voor onze nieuwsbrief (De Obi 
Nieuws), zodat je steeds op de hoogte bent van alle nieuwtjes die we verspreiden voor onze clubs wat 
betreft onze werking en ons aanbod, zoals bv. onze opleidingen en activiteiten (zowel competitief als 
recreatief) waar je als lid gratis of aan een lager tarief kan deelnemen, ons advies en tools voor gezond 
en ethisch sporten, onze prestaties in het buitenland op vlak van topsport, enz.  
 

VERKLARINGEN 
 

☐ (verplicht) Ik verklaar me akkoord met de bepalingen in de statuten en het intern reglement van de 
Vlaamse Ju-Jitsu Federatie vzw, alsook met die van de club (indien dit voor de club van toepassing 
is).¹,² 

☐ Ik geef hierbij toestemming tot het nemen en verspreiden van audiovisueel materiaal voor ju-
jitsugerelateerde doeleinden. 
 
 
 
 

 
 

Datum en handtekening lid  
(of ouder / voogd als het lid minderjarig is) 

 Handtekening clubverantwoordelijke 
 

 
 
 
 
 
 

¹ De recentste, geldende versies van deze documenten van de VJJF zijn steeds raadpleegbaar op 
www.vjjf.be/goed-bestuur. 

² Je dient akkoord te gaan met deze voorwaarden om lid te zijn van de club en de VJJF. 
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