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Individueel inschrijvingsformulier 

Nong Jang vzw               

 

Met dit inschrijvingsformulier geven leden op jaarlijkse basis aan het bestuur alle noodzakelijke inlichtingen. Deze 
informatie draagt bij aan een veilige en persoonlijke begeleiding van alle leden en wordt vertrouwelijk behandeld 
door het bestuur. Wanneer er wijzigingen zijn in deze gegevens is het belangrijk om deze ten allen tijde aan het 
bestuur door te geven.  

De leden/ouders verbinden er zich bovendien toe om onze website www.nongjang.be regelmatig door te 
nemen. 

• jaarlijks • in te vullen door alle leden • vertrouwelijk bewaard door het bestuur • 

 

Adres en bereikbaarheid 

Voornaam en naam van de taekwondoka : ………………………..     ………………………………………. 

O jongen/man O meisje/vrouw geboortedatum : ……../…..…/…..… 

officieel adres van het lid / vader / moeder / voogd (schrappen wat niet past) 

straat, nr : ……………………………………………………………………………….……………  postcode : ……………………….……      

gemeente: …………………………………………………………  telefoon : …………………………………………………………….…… 

eventueel tweede adres wanneer het officieel adres niet de (enige) woonplaats is 

adres van het lid / vader / moeder / voogd (schrappen wat niet past) 

straat, nr : ……………………………………………………………………………………………  postcode : ………………………….…      

gemeente : ….…………………………….……………………..   telefoon : …….………………………………………………………. 

gsmnr van het lid: ............................................................................................................. 

e-mail van het lid: ............................................................................................................. 

Indien minderjarig: 

gsmnr van vader, moeder of voogd : ................................................................................... 

gsmnr van vader, moeder of voogd : ................................................................................... 

e-mail van vader, moeder of voogd : ................................................................................... 

Broers/zussen, kinderen of ouders binnen de club? 

naam : ……………………………………………………………     naam : ……………………………………..……………………………………  

naam : ……………………………………………………………     naam : …………………………………..……………………………………  

http://www.nongjang.be/
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Medische informatie 

Het is verboden om als trainer op eigen initiatief medische handelingen uit te voeren, behalve indien het gaat om 
EHBO.  

Zijn er ziekten te melden? (vb. astma, suikerziekte , hooikoorts, epilepsie, …) : 

O nee 
O ja : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Huisarts : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Als er iets verandert aan de gezondheidstoestand van het lid na de invuldatum van dit 
inschrijvingsformulier, dan vragen wij uitdrukkelijk dit schriftelijk mee te delen en te vermelden bij de 
jaarlijkse herziening. 

Aanvullende opmerkingen  

Het lid mag tijdens de activiteiten worden gefotografeerd voor publicatie op bv. een flyer, op de 
website van nongjang, … : 

O ja  O nee 

Het lidgeld bedraagt voor jeugdontwikkeling (mini stars en mini masters) 170 euro per jaar 
(september tot juni) plus 30 euro aansluiting Vlaamse Taekwondo Bond (verzekering) 
Voor traditioneel jeugd en studenten is het lidgeld 180 euro per jaar (september tot juni) plus 30 euro 
aansluiting Vlaamse Taekwondo Bond (verzekering) 
Voor volwassenen en wedstrijd opleiding 200 euro per jaar (september tot juni) plus 30 euro 
aansluiting Vlaamse Taekwondo Bond (verzekering) 
 

Het lid verbindt zich er toe de gedragsregels te respecteren. 

Ondergetekende verklaart dat de ingevulde gegevens volledig en correct zijn 

Voornaam en naam van het lid : ..….…………………………………….………………………………………… 

Indien het lid minderjarig is: 

Naam van de ouder/voogd (schrappen wat niet past) : ……………………………………………………………. 

Datum : …………………………………..  Handtekening : ………………………………………………... 
 

 

Datum en handtekening van ouder/voogd: ………………………………………………………………………… 

 

Het bestuur engageert er zich toe om samen zorg te dragen voor de veiligheid en het welzijn van alle 
leden. Bij twijfels of vragen hieromtrent is het absoluut wenselijk dat de leden/ouders en bestuur 
contact met elkaar opnemen. 

Wij danken u voor het vertrouwen in Nongjang. 

     

 


