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Ju-Jitsuclub ISSHIN Poperinge vzw 
 

 Inschrijvingsformulier  
Aangesloten bij : 
Vlaamse ju-jitsu federatie  
V.J.J.F. vzw 
Drakenhoflaan 160 
2100 Deurne (Antwerpen) 

 Training voor de jeugd 8 tot 14 jaar: woensdag van 16u tot 17.30u   
Training voor de jeugd +14 en volwassenen: donderdag van 19u tot 20.30u 
 
Vrije training voor de jeugd +14 en volwassenen: Zaterdag van 10.30u tot 12.00u 
Federale trainingen: zie kalender op  www.vjjf.be 

 
 
Beste ju-jitsuka’s, 
 
Wil een mail sturen naar  info@isshinpoperinge.be  a.u.b. Zo krijg je regelmatig info van de club. 
Wil ook dit blad met twee pasfoto’s (gewone print mag) opsturen naar, of afgeven in de les aan het 
secretariaat:  
JJC ISSHIN, t.a.v. Secretariaat ISSHIN, Abelestationsstraat 14 bus D/000, 8970 Poperinge.  Markeer 
hieronder uw keuze. Het lidgeld bedraagt jaarlijks, met een beurtenkaart of per training: 

 200 euro = alles inbegrepen: verzekering en lidgeld 

 170 euro voor 15 trainingen. De beurtenkaart is onbeperkt geldig, vnl voor studenten +18 jaar en 
enkel 25 euro verzekering is jaarlijks te betalen 

 25 euro per training = alles inbegrepen 
 
Dit kunt u overmaken op rekening:  BE80 0017 9930 9277 van ISSHIN vzw  met vermelding van ju-
jitsu en de naam van de ju-jitsuka in de mededeling. 
 
Vervolgens betaal je per jaar. Zie daarvoor naar de  vervaldatum: 
wie ingeschreven is in de periode september tot december, betaalt in september. 
wie ingeschreven is in de periode januari tot juni, betaalt in januari. 
Voor de beurtenkaart is jaarlijks hernieuwing van verzekering nodig en afhankelijk van het aantal 
trainingen die je volgde, is een nieuwe beurtenkaart nodig. 
 

Naam/Voornaam  
   Straat + nr   
   Postnummer  
 

Woonplaats  

Telefoon en gsm  
 

 

E-mail    

Geboortedatum  
 

Geboorteplaats  

Nationaliteit  Belg    
 Andere : 

Nr Identiteitskaart  

  Rijksregisternumm
er 

 

Student(e)   ja               nee Beroep  
  

Handtekening (ouder/voogd indien minderjarig): 
 
 

Geneeskundig bewijs van geschiktheid 

Ondergetekende, Dokter in de Geneeskunde, verklaar dat: 

 ___________________________________________________in het kader van een door mij  

uitgevoerd pre-sportief onderzoek geschikt bevonden is voor het beoefenen van ju-jitsu. Hij/Zij heeft een  

lichaamslengte van 1m________en weegt _______kg. Datum: ________________ 

Handtekening en stempel geneesheer: 

 
KLEEF HIER 
UW 
PASFOTO 
VOOR HET 
LIDBOEKJE 

 
KLEEF HIER 
UW 
PASFOTO 
VOOR 
DEZE 
CLUBFICHE 
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     Ommezijde van inschrijvingsformulier van: (naam en voornaam)  
 
 

 
Ju-Jitsu 
De definitie die door de Vlaamse Ju-Jitsu Federatie gebruikt wordt luidt als volgt:  
"Ju-jitsu is een algemene benaming van Japanse vechtkunsten waarbij de "verdediger" zich meestal 
ongewapend verdedigt tegen één of meerdere gewapende of ongewapende tegenstrevers, daarbij 
gebruik makend van bevrijdingen, worpen, klemmen, controletechnieken en slag- en stoottechnieken."  
In de praktijk is het zo dat ju-jitsu een veelzijdige krijgskunst is die in vergelijking met bijvoorbeeld het 
judo meer gebruik maakt van een groter arsenaal aan klemmen en slag- en stoottechnieken en in 
vergelijking met het karate meer met worpen, klemmen, bevrijdingen, en grondtechnieken werkt.  Het ju-
jitsu blijft dus een allesomvattende krijgskunst daar waar anderen zich toespitsen op een deelgebied van 
onze technieken. Het ju-jitsu verschaft mensen daarom een brede basis aan zelfverdedigingstechnieken 
die iemand toelaten zich in alle situaties te verdedigen.  
 
Contact 
Een proefles wordt éénmalig aangeboden. 
Na deze eerste les bieden we vrijblijvend een inschrijvingsformulier aan. De uitleg bij de betalingswijzen 
zijn vermeld op dit formulier. 
  
Locatie of dojo Isshin 
We trainen in de Stedelijke Sporthallen, Ouderdomseweg 3, 8970 Poperinge 
Het inschrijvingsformulier kun je vragen aan medewerkers of trainers, voor of na de les. 
  
GDPR (General Data Protection Regulation) 

De GDPR is de nieuwe wetgeving die de Europese burger beschermt op vlak van verwerking van 
persoonsgegevens. Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe wetgeving van toepassing. Geregeld worden er door 
de trainers en/of assistenten van Isshin Poperinge tijdens trainingen, stages of andere clubactiviteiten 
foto's en of beeldopnamen gemaakt van de clubleden. De doelstelling hierbij is de uitstraling van club 
naar de buitenwereld alsook om de mogelijkheid te bieden aan de clubleden, hun familie en vrienden, 
hen aan het werk te zien binnen de activiteiten van Isshin. Deze beelden worden niet aan derden 
verspreid.  
Aan de ouders wordt via deze inschrijvingsfiche en geregeld via de digitale Nieuwsbrief de toestemming 
gevraagd om foto's en beeldopnames van hun kinderen te mogen maken en om deze op de clubwebsite 
en/of facebookgroep te mogen plaatsen. Wie deze toestemming wenst te herzien of wenst dat 
bepaalde opnames van site worden verwijderd, neemt hiervoor contact op met het secretariaat van 
Isshin. Wil hieronder tekenen voor akkoord en/of niet akkoord. Wij houden rekening met je/jullie 
keuze of beslissing. 
 
Handtekening (ouder/voogd indien minderjarig): 

 
 
 
 

Meer info  
GSM: 0472-59 90 91 Mail: info@isshinpoperinge.be  Site: www.isshinpoperinge.be 
Federatie: www.vjjf.be  

Wil een mail sturen naar  info@isshinpoperinge.be  a.u.b. Zo krijg je regelmatig info van de club. 
 
Secretariaat 
Sportclub Isshin Poperinge VZW, Abelestationsstraat 14 bus D/00, 8970 Poperinge-Abele  
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