
   Ensō Dojo Weesp

Inschrijfformulier 

Achternaam: ................................................................................................. 

Voornaam: ………………………………………………………………………………………………. 

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

Postcode: ………………………………………………………………………………………………. 

Woonplaats: ………………………………………………………………………………………………. 

Geb. Datum: _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

Telefoon: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Mobiel:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Noodnummer _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

E-mail adres: .....................................@......................................................... 

Dojo:  Weesp / Zutphen / Alkmaar / Den Haag / Sneek 

Huidige graad:  …………………………… laatste examendatum: ………………………………………. 

Geeft zich hierbij op voor Aikido: 

Per kwartaal 
Per kwartaal  
Per jaar    
Losse les    
Strippenkaart 

€ 110,00 
€   55,00 (alleen voor beginners op maandag & donderdag het eerste uur) 
€ 395,00 
€   10,00 (alleen voor gasten, vraag naar de voorwaarden) 
€  100,00 (voor 10 lessen) 

TAKN/AN jaarlijkse contributie: € 35,00 

Het lesgeld en contributie gaarne vóór aanvang van de eerste lestermijn overmaken op 
rekening:  

TRIODOS BANK 

T.n.v. Takemusu Aikido Weesp
IBAN NL55 TRIO 0390 9534 74

Ondergetekende verklaart zich hierbij akkoord met de aan de training verbonden kosten en 
is op de hoogte van het lesreglement. Ondergetekende accepteert alle aansprakelijkheid 
voor blessures ten gevolge van training onder normaal begeleide condities. 
Ondergetekende verklaard akkoord te zijn met de TAW privacy policy (zie bijlage) 

Datum / plaats:  ................………. 

Naam: ………………………. 

Handtekening ………………………. 



Algemene gegevens 

 Heb je ervaring met Aikidotraining? Ja / Nee
 Zo ja, hoelang?

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

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

........................................................................................................ 
 Andere Martial art-training? Ja/ Nee
 Zo ja, welke?

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

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

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

 Hoe ben je op de hoogte gekomen van onze training en Dojo?
..................................................................................................................………
…………………………………………………………………………………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

Medische gegevens 

 Lijd je aan een medische aandoening? Ja / Nee
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
................................................................................ 

 Ben je ooit geopereerd? Ja / Nee
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

 Ervaar je hierdoor beperkingen? Ja / Nee
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….................................. 

 Heb je ooit last gehad van  spieren of gewrichten? Ja / Nee
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

 Zijn de klachten ook nu nog aan de orde? Ja / Nee
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………...
............................................................................... 

Deze gegevens die u op dit formulier heeft ingevuld zullen volstrekt vertrouwelijk worden behandeld. 
De persoonsgegevens worden doorgegeven aan Aikido Nederland en NOC/NSF i.v.m. lidmaatschap.  

De medische gegevens zijn alleen bedoeld voor TAKN instructeurs en zullen niet worden doorgegeven 

aan partijen buiten de TAKN.  



Mei 2018  

 Takemusu Aikido Weesp (TAW) Versie 2  

   

Pagina 1 van 3  

Privacy Policy  

  

TAW hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar leden. In deze Privacy 

Policy willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.  

Wij doen er alles aan om de privacy van onze leden te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met 

persoonsgegevens. TAW houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, 

waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die vanaf 25 mei 2018 van kracht 

is. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:  

• Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. 

Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;  

• Verwerking van persoonsgegevens beperken tot slechts die gegevens, die minimaal nodig zijn 

voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;  

• Vragen om uitdrukkelijke toestemming, als wij deze nodig hebben voor de verwerking van 

persoonsgegevens;  

• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging 

van persoonsgegevens gewaarborgd is;  

• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van 

de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;  

• Op de hoogte zijn van rechten van onze leden omtrent hun persoonsgegevens, hen hierop 

willen wijzen en deze respecteren.  

Als Aikidovereniging zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Heeft u na het 

doornemen van onze Privacy Policy nog vragen of wilt u contact met ons opnemen, dan kan dat via de 

contactgegevens onder aan dit document.  

Verwerking van persoonsgegevens van leden  
Persoonsgegevens van leden worden door TAW verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:  

• Administratieve doeleinden;  

• Communicatie over trainingen, evenementen en verenigingsnieuws.  

Grondslag voor deze persoonsgegevens is het inschrijvingsformulier. Voor de bovenstaande 

doelstellingen registreert TAW de volgende persoonsgegevens:  

  

• Achternaam   • E-mailadres  

• Voornaam  • Dojo  

• Adres   •  Huidige graad 

• Postcode   • Laatste examendatum 

• Woonplaats   •  Contributie 

• Geboortedatum  •  Algemene gegevens  

• Telefoonnummer  •  Medische gegevens 

• Mobiel nummer   

• Noodnummer 

      

De persoonsgegevens worden door TAW opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen 

gedurende de loop van het lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 

7 jaar.   
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Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees  
Persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees worden door TAW verwerkt ten behoeve van het 

informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.  

Voor de bovenstaande doelstelling registreert TAW de volgende persoonsgegevens:  

  

• Voornaam  

• Achternaam  

• E-mailadres  

De persoonsgegevens worden door TAW opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor 

zolang de betrokken persoon aangemeld is.  

Verstrekking aan derden  
De gegevens die aan ons worden verstrekt kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit 

noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.   

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:  

• De digitale centrale opslag en geautomatiseerd verwerking van onze gegevens middels 

AiLedIS ten behoeve van de registratie bij onze overkoepelende bonden TAKN, Aikido bond 

Nederland en tevens voor het NOC/NSF ( anoniem middels het KISS systeem). 

• De verwerking van onze website en email gegevens namelijk de provider YourHosting. 

 

Deze partijen hebben een eigen privacy beleid. Verder zullen wij de aan ons verstrekte gegevens niet 

aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is 

de politie, die in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons kan opvragen. Hetzelfde 

geldt voor de belastingdienst. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan 

ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden 

indien ons hier schriftelijk toestemming voor is verleend.  

Binnen en Buiten de EU  
Wij verstrekken binnen Europa persoonsgegevens van leden met een dan-graad aan TAE (Traditional 

Aikido Europe), welke deze gegevens deelt met de Aikikai Foundation (Hombu Dojo) in Japan. 

Minderjarigen  
Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar), indien 

daarvoor schriftelijk of langs digitale weg toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of 

wettelijke vertegenwoordiger.   

Bewaartermijn  
TAW bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt 

dan wel op grond van de wet is vereist.  

Beveiliging  
TAW heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te 

beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen 

genomen:  

• Alle personen die namens TAW kennis kunnen nemen van persoonsgegevens, zijn gehouden 

aan geheimhouding daarvan.  

• Onze provider (YourHosting) hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid voor de 

toegang tot hun systeem, hetzelfde geldt voor het bondssysteem AiLedIS. 
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• We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens wanneer daar 

aanleiding toe is.  

• Onze provider maakt back-ups van de (persoons)gegevens om deze te kunnen herstellen bij 

fysieke of technische incidenten.  

• Onze provider test en evalueert regelmatig alle beveiligingsmaatregelen.  

• Onze bestuurders en leraren zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van 

persoonsgegevens.  

Verenigingsmedia 
Onder de “verenigingsmedia” wordt hier verstaan de website www.aikidoweesp.nl, de officiële 

facebookpagina en de verenigingsnieuwsbrief. 

 

Het beleid van TAW is dat in de verenigingsmedia geen persoonsgegevens worden vermeld, die 

herleidbaar zijn naar een specifiek lid, behoudens bestuursleden en leraren. 

Bij foto’s en filmpjes worden geen namen vermeld, behoudens van leraren, bij verslagen van seminars 

worden uitsluitend voornamen gebruikt. 

Deelname aan overige media zoals o.a. facebook, twitter, instagram en whats app zijn op eigen risico 

omdat verspreiding via deze media buiten onze mogelijkheden valt.  

Rechten m.b.t. beschikbaar gestelde persoonsgegevens   
Wanneer TAW persoonsgegevens van u opgeslagen, dan heeft u het recht op inzage, rectificatie of 

verwijdering van deze gegevens. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van deze 

persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het 

recht om de aan ons verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een 

andere partij. Wij kunnen u vragen zich te legitimeren, voordat wij gehoor kunnen geven aan 

voornoemde verzoeken. Ook wanneer u ons toestemming heeft gegeven uw persoonsgegevens te 

verwerken, heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.  

Klachten  
Voor klachten over de verwerking van persoonsgegevens kunt u direct contact met ons opnemen. 

Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht 

een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het 

gebied van privacybescherming.  

Vragen  
Voor vragen of opmerkingen over ons privacy beleid kunt u contact met ons opnemen via onderstaand 

adres.  

Contactgegevens  
Takemusu Aikido Weesp 

Gymzaal Papelaan 99 

1382 RK Weesp 

info@aikidoweesp.nl  

http://www.aikidoweesp.nl/
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