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Dojolocatie : Schouw 12-05, 8232 ZA Lelystad 
Postadres   : Botter 23-47, 8232 KR Lelystad 
 

 

Beste judoka’s en ouders/verzorgers, 

Zaterdag 7 september 2019 is het zo ver  
We gaan weer naar het Belevenissenbos! 

We hopen natuurlijk dat het mooi weer is die dag en niet al te koud. 

We verwachten jullie om 13:00 uur en om 16:00 uur pakken we in en gaan 
we naar huis. 

Wij zorgen dat er voldoende te drinken is en natuurlijk ook iets lekkers daarbij. 
Waar jullie voor moeten zorgen is;  

 makkelijk zittende kleding,  
 stevige schoenen,  
 extra set droge kleren,  
 en een goed humeur 😊; 

Wil je erbij zijn? Leuk! Geef je snel op via bijgevoegd inschrijfformulier.  

Vul het inschrijfformulier in en stuur deze retour naar info@judolelystad.nl 

uiterlijk voor 31 augustus as. *Dit is de uiterlijke datum i.v.m. afstemming 
van begeleiders t.o.v. de deelnemers en uiteraard de consumpties. 

*Wanneer u het formulier niet digitaal retour kunt sturen, dan kunt u bij uitzondering, het 
formulier inleveren bij de Trainer tijdens de eerste les van het seizoen 2019-2020. 

Meedoen is op eigen risico. Er zijn wel mensen aanwezig die EHBO kunnen toepassen en we 
stellen het ook zeer op prijs als er ouders zijn die ons willen helpen toezicht te houden. 

Na afloop worden er foto’s en voornamen op onze website geplaatst. Heb je/heeft u hier 
bezwaar tegen? Geef dit dan vooraf aan (bij voorkeur op het strookje). 

Vragen/ informatie: www.judolelystad.nl of mail: info@judolelystad.nl  

Veel succes en plezier!  

Namens Bestuur, Trainers en Activiteitencommissie van KIAI. 
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Inschrijfformulier 7 september “Startactiviteit in het 
Belevenissenbos” 

 

Ja, ik kom ook op zaterdag 7 september 2019 naar de Startactiviteit in het 
Belevenissenbos 

(S.v.p. 1 deelnemer per formulier invullen) 

Inleveren op de eerste lesdag seizoen 2019-2020 

Naam: ______________________________ 

M V

Geboortedatum: ______________________ 

Telefoonnummer ouder(s)/Verzorger(s): _________________ 

Naam Trainer: _______________________ 
 

Als ouder(s)/verzorger(s) blijf ik (we) tijdens de activiteit aanwezig *[J/N] 

Naam: ______________________________ 

M V

Leeftijd: ______ 

E-mailadres: _________________________ 
 

Naam: ______________________________ 

M V

Leeftijd: ______ 

E-mailadres: __________________________ 
 

*Wanneer de weersverwachtingen het niet toelaten dan zal deze activiteit helaas niet 
doorgaan Dit zullen wij vanuit het bestuur dan ook tijdig bij u aangeven via de e-mail. 

We herinneren jullie ook nog even aan het foto- en filmbeleid van KIAI 
Maak geen foto's of filmpjes van anderen als zij dit niet willen en verspreid zeker geen 
beeldmateriaal waar anderen op staan via internet (Facebook, WhatsApp en dergelijke) 
zonder eerst toestemming aan diegenen te vragen. 


