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JUDOCLUB KANO (KANO)   
 
Inlichtingen-Ledenadministratie:  
Maria van der Heijden, Bottelroosstraat 21, 5761 GD Bakel  
Tel: 0492-342367 / 06 - 13818125  
E-mail: kanobakel@gmail.com 
Rabobank : NL64 RABO 0324 9001 12 t.n.v. Judo club Kano  
 
Mobiele clubtelefoonnummers:  
Steven van de Camp 06 – 20591736   
Bianca Scheffers 06-10071064 ook tijdens de les / 06 – 50985429 tijdens lesuren  
 
E-mail algemene zaken: bestuur@judoclub-kanobakel.nl  
Website: www.judoclub-kanobakel.nl  
 

JUDO seizoen 2021-2022 
 

Woensdag 
Sporthal ’t Zand 
Geneneind 2E,  
5761 RH Bakel 

18.00 – 19.00 uur Jeugd onder 14 jaar  

  19.00 – 20.00 uur 
Jeugd boven 14 jaar + 
recreanten 

 

  20.00 – 20.30 uur Kata training  

     

Donderdag 
Sporthal ’t Zand 
Geneneind 2E,  
5761 RH Bakel 

19.00 – 20.00 uur Alleen Wedstrijdjudoka’s  

     

Vrijdag 
Sporthal ’t Zand 
Geneneind 2E, 
5761 RH Bakel 

16.30 – 17.15 uur  Peuters  

  17.15 – 18.10 uur Jeugd  

  18.10 – 19.05 uur Jeugd  

  19.05 – 20.00 uur Jeugd  

  20.00 – 21.00 uur Jeugd  

     

     

 
WELKOM  
Hierbij heten wij je welkom bij Judo club KANO (KANO).   
Wij hopen dat je veel sportplezier bij onze vereniging zult gaan beleven en als bestuur willen wij daar van harte  
aan meewerken. KANO is er zowel voor de recreatieve als voor de wedstrijdsporter.  
Wij hechten grote waarde aan een goede verstandhouding met onze leden, om dat te realiseren zijn afspraken  
nodig. Hiervoor verwijzen wij graag naar onze statuten en naar het huishoudelijk regelement KANO Bakel  
  
De meeste personen zijn tijdens het volgen van de proeflessen nog niet in het bezit van een judoka. Om geen  
onnodige blessures te veroorzaken draag je tijdens de proeflessen bijv. ‘n joggingpak o.i.d., bij voorkeur zonder  
ritsen en knopen.  

 

mailto:kanobakel@gmail.com
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Judo club KANO (KANO) is aangesloten bij de Judo Bond Nederland onder nr. D25J833.  
KANO is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Dossiernummer 40237896.  
  
De missie van Judo club KANO luidt:  
“Stimuleren, ontwikkelen en aanbieden van Judo sport die voor iedereen en alle culturen openstaan in een  
veilige en verantwoorde omgeving, waarbij de vereniging midden in de maatschappij staat en respect, normen,  
waarden en algemeen welzijn van alle betrokkenen bij de club centraal staan.”  
 
Wat betekent JUDO eigenlijk?  
Judo is een Japanse vechtsport. Laat je vooral niet afschrikken door het woord “vechtsport”. 
De Judosport is gebonden aan strenge regels en vereist een grote discipline. Judo is de enige sport die bij KANO 
beoefend kan worden.  
 
Wie kunnen lid worden?  
Jongens, meisjes, dames en heren, met of zonder ‘judo’ ervaring kunnen lid worden van KANO.  
De sporters worden geplaatst in een groep die voor hen het meest geschikt is. Leeftijd is niet de enige  
maatstaaf, ook lengte, gewicht, motoriek, emotionele ontwikkeling, vriendjes, sportniveau, inzet enz. zijn mede  
bepalend bij de groepsindeling. (dit gebeurt altijd in overleg!) Ook mensen met beperkingen zijn bij ons van harte 
welkom. 
 

Judo      

± 3 jaar      

 
Er is ook een lidmaatschap voor niet actieve personen, zij kunnen dan gewoon meedoen met de vele  
activiteiten en gelijktijdig steunen zij de vereniging.  
  
TRAININGSMOGELIJKHEDEN JUDO  
Judo-jeugdleden, kunnen vanaf ca. 6 jaar, eventueel 2 maal per week judolessen volgen. De mogelijkheden  
hiervoor worden per lid bekeken. Indien men extra trainingen wil volgen bij een andere school-club-vereniging  
neemt men vóóraf contact op met het bestuur en je trainer van KANO. Examens kunnen alleen maar bij KANO  
afgelegd worden.  
Vanaf medio 2015 zijn er ook mogelijkheden voor peuters vanaf 3 jaar 1 keer per week. 
  

Bij de judosport zijn slippers verplicht. 

  
Hebt u vragen of mededelingen dan kunt u altijd bij de zaalwacht of het bestuur terecht.  
Natuurlijk kunt u ook de trainer spreken, hiervoor graag een afspraak maken.  
  

Bij enkele groepen moet de tatami (mat) gelegd of / en opgeruimd worden. Wij verwachten dat de leden dit  
gezamenlijk doen. Natuurlijk kan vader, moeder of de begeleider deze taak van de jonge kinderen  
overnemen. Dus ook nu...........Vele handen maken licht werk!  

   
PROEFLES / AANMELDEN LIDMAATSCHAP Alvorens lid te worden van KANO is het altijd mogelijk één of twee  
proeflessen bij te wonen. Neem contact op met de ledenadministratie/zaalwacht om hiervoor een afspraak te  
maken. Hier kunt u ook terecht met vragen. Aanmelden als lid geschiedt door een ingevuld inschrijfformulier  
en recente pasfoto in te leveren bij de zaalwacht tijdens de trainingslessen of bij het adres van de  
ledenadministratie.  
  
Contributie  
Alle contributiegelden zijn bij vooruitbetaling verschuldigd. Betaling gaat uitsluitend per automatische incasso.  
Ook gelden t.b.v. deelname aan toernooien, activiteiten, clubartikelen e.d., die niet tijdig op onze rekening zijn  
bijgeschreven incasseren wij per automatische incasso.  
  
De contributieperiode is 6 maanden en loopt van februari t/m juli en van augustus t/m januari en wordt vervolgens, 
behoudens tijdige opzegging, telkenmale met 6 maanden stilzwijgend verlengd.  
De vakanties zijn in de contributie verrekend.  
Bij nieuwe leden valt de 1e incasso buiten de vaste incasso periode, evenals incasso’s voor openstaande bedragen.  
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Indien een incassopoging mislukt zullen naast de verschuldigde kosten administratiekosten ad. € 5,00 in rekening 
gebracht worden.  
 
Duur lidmaatschap en beëindiging  
Wanneer men het lidmaatschap in de loop van een betalingstermijn beëindigd blijft men toch contributie voor die  
periode verschuldigd.  
Beëindiging lidmaatschap kan ingaan per 1 februari of 1 augustus.  
Opzegging van het lidmaatschap is met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken (dus vóór 04 januari of 04 
juli), en is alleen SCHRIFTELIJK mogelijk met het daarvoor bestemde formulier. Dit uitschrijfformulier is ook te  
downloaden via: www.judoclub-kanobakel.nl  
 
De lidmaatschapstermijnen van de bonden lopen vrijwel nooit parallel met die van KANO.  
Let op: Beëindiging van het lidmaatschap van de bond(en) is een verantwoordelijkheid van de leden of de ouders van 
jeugdleden zelf. 
 
De machtiging vervalt pas bij schriftelijke opzegging van het lidmaatschap. 
  
Bij afmeldingen die gemeld worden ná de sluitingsdatum van uitschrijving van al onze sport- én overige  
activiteiten zal geen restitutie van het inschrijfgeld verleend worden en blijft de betalingsverplichting bestaan.  
  
Inschrijfgeld: € 15,00. U ontvangt een clubembleem met naam.  
Voor peuters is inschrijfgeld € 5,00 + bij bereiken van de leeftijd 5 jaar € 10,00 voor badge 
 
Bij meerdere leden uit een gezin, waarvan de betaling is vanaf een gelijk bank/gironummer, ontvangt men  
korting op de contributie; 3e lid, 4e lid etc.  
Niet actieve leden betalen € 45,00 per jaar.  
Bij aanmeldingen in de loop van het seizoen, wordt de contributie naar rato berekend.  
  
Inwoners uit Gemert-Bakel met een minimum inkomen kunnen bij hun eigen gemeente een tegemoetkoming  
in de contributie/kosten aanvragen. In Gemert-Bakel kan men hiervoor ook terecht bij de “Stichting Leergeld”.  
 

Sport Leden Per 01/08-2021   

JUDO Leden van 3 tot 5 jaar €   80,00   

 

Leden van 5 tot 18 jaar  

Buiten de gemeente 

€ 100,00 

€ 120,00 

  

 

18 jaar en ouder 

Buiten de gemeente 

€ 120,00 

€ 140,00 

  

3, 4 betalende 
lid enz 

Tot 18 jaar 

Buiten de gemeente 

€   80,00 

€ 100,00 

  

 

18 jaar en ouder 

Buiten de gemeente 

€ 100,00 

€ 120,00 

  

 
JUDO BOND NEDERLAND  
De Judo Bond Nederland (JBN) is het overkoepelend orgaan waar judo en jiujitsu verenigingen in Nederland bij  
zijn aangesloten. Ieder sportend judo of jiujitsu lid is verplicht lid te zijn / worden van deze bond, zowel de  
recreatieve als de wedstrijdsporter, ongeacht leeftijd.  
Kijk voor een volledig overzicht betreffende de lidmaatschapsvoorwaarden op: www.jbn.nl/lidmaatschap  
  
Het lid zijn van KANO staat geheel los van het lidmaatschap van de JBN.  
Leden welke zich hebben aangemeld ontvangen van de bond een budopaspoort en jaarlijks een sportpas  
thuis, die men vervolgens direct bij de training of bij het adres van de ledenadministratie laat zien i.v.m.  
lidmaatschapsnummer.  

http://www.judoclub-kanobakel.nl/
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Let op: niet inleveren betekent: geen deelname mogelijk bij examens, toernooien en diverse andere  
activiteiten van de bond.  
 

Contributie per jaar  Tarief 2022 

jonger dan 7 jaar € 17,40 

jonger dan 12 jaar € 31,85 

12-16 jaar € 40,85 

17 jaar en ouder € 57,55 

Tuimeljudo Plus € 10,00 

Eenmalige inschrijfkosten € 13,15 

Administratiekosten bij niet automatische incasso € 4,25 

 
Zie voorwaarden lidmaatschap: geef in bij Google -  https://www.jbn.nl/kenniscentrum/ledenservice/lidmaatschap-
jbn-leden 
 
PRIVACY POLICY 
 
Het ingevulde lidmaatschapsformulier wordt gebruikt conform de privacy policy. (AVG = Algemene Verordening 
Gegevensbescherming) 
Zie: 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/01/22/handleiding-algemene-verordening-
gegevensbescherming 
 
De gegevens welke worden ingevuld op het inschrijfformulier worden gebruikt voor: 
- het uitvoeren van de leden- en financiële administratie 
 
De volgende gegevens worden gebruikt voor: 
- calamiteiten en aanwezigheid: naam en telefoonnummer 
 
-informatie verstrekking(mailing): naam en emailadres 
 
-wedstrijdadministratie: 
 naam, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres, lidmaatschapsnummer judobond, gewicht 
 
Rechten van betrokkenen: 
 
Recht op   inzage 
Elk lid kan vragen om inzage: 
of je zijn/haar persoonsgegevens gebruikt en zo ja, om welke gegevens het gaat; 
wat het doel is van het gebruik; 
aan wie de gegevens nog meer zijn verstrekt; 
wat de herkomst van de gegevens is (indien de herkomst bekend is). 
 
Recht op correctie en verwijdering 
Een lid mag een correctie aanvragen als: 
zijn persoonsgegevens feitelijk onjuist zijn; 
de persoonsgegevens van het lid onvolledig zijn of niet ter zake doen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld; 
zijn persoonsgegevens op een of andere manier in strijd met de wet worden gebruikt. 
 
Recht om vergeten te worden 
Het lid heeft het recht om te eisen dat de vereniging de verwijdering doorgeeft aan alle organisaties die deze gegevens 
van de vereniging hebben gekregen. Vervolgens kan het lid vragen om bewijzen dat deze gegevens verwijderd zijn. Dit 
recht is niet ‘absoluut’. Indien een lid een betalingsachterstand heeft, dient eerst al zijn/haar schulden aan de vereniging 
te zijn voldaan, voordat alle persoonsgegevens van het lid worden verwijderd. 
 
 
 

https://www.jbn.nl/kenniscentrum/ledenservice/lidmaatschap-jbn-leden
https://www.jbn.nl/kenniscentrum/ledenservice/lidmaatschap-jbn-leden
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/01/22/handleiding-algemene-verordening-gegevensbescherming
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/01/22/handleiding-algemene-verordening-gegevensbescherming
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Recht op   dataportabiliteit 
De leden hebben het recht om (alleen mogelijk wanneer een aanmelding heeft plaatsgevonden voor een nieuwsbrief) 
hun persoonsgegevens in een standaard formaat op te vragen. Voor dit standaard formaat zal gebruik gemaakt worden 
van een export naar Excel. 
 
 
 
ALGEMENE REGELS  
Judo club KANO is blij met de geboden ruimte voor het verzorgen van de diverse trainingen. Juist omdat we te  
gast zijn is het noodzakelijk om goede afspraken te maken, zodat we de lessen op deze locaties naar  
tevredenheid kunnen laten verlopen.  
  
Ben je ziek of door een andere dringende reden afwezig tijdens de training breng ons hiervan dan op de  
hoogte. Even een mailtje naar bestuur@judoclub-kanobakel.nl / kanobakel@gmail.com of telefoontje naar het  
vaste of naar één van de mobile clubnummers is voldoende, natuurlijk kun je je ook door een ander bij de  
trainer of zaalwacht laten afmelden.  
  
Ben je onverhoopt afwezig of te laat tijdens een toernooi of activiteit, door bijv. autopech of ziekte, bel dan  
altijd even naar één van de mobile clubnummers of naar de sporthal/locatie waar het evenement gehouden  
wordt en geef je afwezigheid door.  
  
Zie onze huisregels van KANO BAKEL, www.judoclub-kanobakel.nl onder het kopje Vereniging  
   
EXAMEN / EXAMENREGLEMENT  
Leden van KANO kunnen regelmatig examen doen om een hogere kyu (band) te behalen. Op examen mogen is  
geen recht wat men kan claimen, de trainers bepalen of het lid op examen kan. Verder is er een  
examenreglement met aanvullende examenvoorwaarden en regels. Om bepaalde graden te kunnen behalen,  
moet men niet alleen over voldoende theorie en techniek beschikken. Echter ook is aan het behalen van deze  
(kyu) graden een minimum leeftijd verbonden.  
  
Indien een lid voor een examen is geselecteerd ontvangt hij of zij van de trainer een formulier. Hierin staat de datum 
waarop men examen doet, waar men examen voor mag afleggen en wat de  
kosten van dit examen zijn. Verzetten van de examendag of tijd is niet mogelijk.  
Na het met goed gevolg afleggen van het examen ontvangt men, in de week ná het examen, van de trainer de  
behaalde slip(pen) of band. Bij het behalen van een band krijgt men ook het daarbij behorende diploma. De  
trainer/vereniging draagt zorg voor het aftekenen van het budopaspoort en geeft de behaalde graad door aan  
de betreffende bond (alleen wanneer men lid van de bond is).  
  
Dan examens worden door de examencommissies van de diverse bonden afgenomen.  
  
CLUBKLEDING - CLUBARTIKELEN  
Leden kunnen bij het bestuur club kleding en artikelen opvragen, deze artikelen zijn verkrijgbaar tegen kostprijs.  
Al onze spullen worden met club logo geleverd.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.judoclub-kanobakel.nl/
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INSCHRIJVEN DEELNAME ACTIVITEITEN  
Met grote regelmaat krijgen leden informatie per e-mail. Dit betreft vaak informatie over een toernooi of een  
van onze activiteiten. Wij vragen om goed op de uiterlijke aanmelddatum te letten, zodat wij weten  
hoeveel deelnemers wij bij bepaalde activiteiten kunnen verwachten. Daarnaast is de uiterste datum van groot  
belang omdat we anders mogelijk buitengesloten worden van het toernooi. Geef ook even door als je niet  
meedoet, anders denken wij dat je vergeet je in te schrijven!  
Het kan zijn dat niet alle leden dezelfde uitnodiging ontvangen. Dit kan te maken hebben met het niveau van  
een toernooi of voor welke leeftijdsgroep of sekse het bedoeld is. Natuurlijk kan het gebeuren dat wij  
gewoonweg per ongeluk een naam over het hoofd zien. Denk je dat jij ook een bepaalde uitnodiging had  
moeten krijgen, informeer dan even! De inschrijfstrookjes, indien nodig met inschrijfgeld, kun je inleveren  
tijdens de lessen aan de zaalwacht, Nellie Crooijmans of Bianca Scheffers. 
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BESTUUR  
 
Voorzitter:   Maurice Habraken 
    Korenbloemstraat 35 
    5761 EK Bakel  

06-53718877 
    mauriceenmarion@kpnmail.nl     
 
  
Secretaris:   Steven van de Camp  

Nieuwe Uitleg 49a 
5761 EC Bakel  
0492-775952 / 06-20591736  
stev-en-@hotmail.com 

  
 
Penningmeester:  Maria van der Heijden  
    Bottelroosstraat 21  

5761 GD Bakel  
  0492-342367 / 06-13818125  
  kanobakel@gmail.com 
 

  
Wedstrijd organisatie:  Bianca Scheffers  
    Lambertweg 16  
    5764 PX De Rips  

0493-842656 / 06-10071064  
    bestuur@judoclub-kanobakel.nl  
 
 
Lid Kiencommissie Corlinde Martens 
   Steenoven 4 
   5763 PH Milheeze 
   06-22802665 
   martens40@gmail.com 

 
 
Leden:    Anja Bruijnseels 
   Puttenweg 17 
   5813 BB IJsselsteijn 
   0478-632522 / 06-29303140 
   anjabruynseels@gmail.com 
 
 
   Terry Steman 

Irenestraat 7 
56761 AP Bakel 
06-12808634 
tsteman@live.nl 
 

     
   VACANT 
     
    
 
 
 
 

mailto:mauriceenmarion@kpnmail.nl
mailto:stev-en-@hotmail.com
mailto:kanobakel@gmail.com
mailto:bestuur@judoclub-kanobakel.nl
mailto:martens40@gmail.com
mailto:anjabruynseels@gmail.com
mailto:tsteman@live.nl
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VRIJWILLIGERSCOÖRDINATOR : Steven van de Camp  
  
 …………………………………………………………….. 
  
  
  
  
  
TRAINERS / ASSISTENTTRAINERS  
 
Judo:   Gerald van Leuken, Mark Crooijmans  
Judo assistent:  Steven van de Camp, Anja Bruijnseels, Dave van de Camp, Patrick Botden  
  
  
WOC (WEDSTRIJD ORGANISATIE COMMISSIE)  
 
Bianca Scheffers  
  
  
ACTIVITEITEN COMMISSIE  
 
  
Heeft u belangstelling om plaats te nemen in een van bovenstaande (of andere) commissies of wilt u zich op  
een andere manier voor de vereniging inzetten? Wij horen het graag en kunnen uw hulp goed gebruiken!  
Er zijn nog diverse openstaande  vacatures.  
Schroom niet om contact op te nemen met secretaris Steven van de Camp  
  
  
  
  
  

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP : WWW.judoclub-kanobakel.nl 


