
REGLEMENT VOOR GRATIS PROMOTIE VAN NIEUWE LEDEN 

 
Nieuwe leden (die nog geen judo beoefend hebben) kunnen genieten van een 
promotieverzekering voor de duurtijd van 8 lessen binnen de periode van 1 september tot 
en met 31 oktober. 
Het nieuwe promotie-lid dient geregistreerd te worden in het ledenbestand van de club.  
Dit formulier dient niet meer verzonden te worden naar het secretariaat van de VJF maar 
kan als controle dienen voor het secretariaat van de club. 
 
In het digitale bestand van de club dienen de 8 lessen ingevuld te worden door de 
clubafgevaardigde. De 8 lessen dienen te vallen binnen een periode van 4 opeenvolgende 
weken te starten vanaf de eerste ingevulde datum. Deze data mogen de begindatum van 1 
september en de einddatum van 31 oktober niet overschrijden. 
Bij het niet aangeven in het ledenbestand zal het lid NIET verzekerd zijn en zal de 
ongevalaangifte zal niet aanvaard worden. 
 
De verantwoordelijkheid ligt bij de trainer en het clubbestuur. De registratiedatum zal in 
aanmerking genomen worden voor de geldigheid van de verzekering. 
 
Het nieuw ingeschreven promotie-lid zal dezelfde waarborgen als dekking hebben als de 
huidige uitgebreide verzekeringspolis van de vergunninghouders van de VJF.  
(Polis in het bezit van alle clubs of te raadplegen op www.vjf.be). 
 
Bij de ingave in het ledenbestand dienen alle gegevens nauwkeurig ingevuld te worden. Het 
is verplicht alle trainingsdagen in te vullen. De promotieverzekering loopt over maximum 8 
lessen of trainingsstonden. 
 
Na de opgegeven trainingsdata dient een officiële vergunningsaanvraag van de VJF te 
geschieden. 
 
Een nieuw promotie-lid kan maar éénmaal genieten van de promotieverzekering.  
 
Bij een eventueel ongeval dient men op het aangifteformulier het polisnummer 45.138.408  
te vermelden (aangifte voor sportpromotionele activiteiten).  
 
Bij bewezen misbruik van dit systeem zal de club die zich hieraan schuldig maakt 
onmiddellijk gesanctioneerd worden en zal er in de toekomst geen mogelijkheid van het 
gebruik van dit systeem meer verleend worden. 
 

 
SAMENVATTING : 
 
- Onmiddellijke registratie in het ledenbestand van het promotie-lid de dag na de 

eerste training. 
- Per nieuw promotie-lid één registratie in het ledenbestand invullen. 
- De verzekering is kosteloos voor 8 lessen. 
- De 8 lessen dienen te vallen binnen een periode van 4 opeenvolgende weken te 

starten vanaf de eerste ingevulde datum. Deze data mogen de begindatum van 1 
september en de einddatum van 31 oktober niet overschrijden. 

- Bij gebeurlijk ongeval op het aangifteformulier het polisnummer 45.138.408 
vermelden. 

- Zelfde procedure aangifte + afwerking van het ongeval als de vergunninghouders. 
(Extranet) 

 

    


