
 

SHOTOKAN KARATE VERENIGING TERHEIJDEN 

 

 

 

pasfoto 

LIDNUMMER:________________ 
(in te vullen door het secretariaat) 

Aanmeldingsformulier 
NAAM:                           __________________________________________________________________________________ 
 
VOORNAAM:                __________________________________________________________________________________ 
 
ADRES:                         __________________________________________________________________________________ 
 
POSTCODE/WOONPLAATS:                                       __________________________________________________________ 
 
TELEFOONNR:              ________________________________ MOBIEL:         _____________________________________ 
 
GEBOORTEDATUM:                                                                                   __________________________________________ 
 
BANKNUMMER (IBAN)                                        __________________________________________ 
 
GESLACHT:                                                                                                          M / V (omcirkel wat van toepassing is) 
 
E-MAILADRES                                                                                           __________________________________________ 
 
MEDISCHE BIJZONDERHEDEN:                                                           ___________________________________________ 
    

LEES DIT ZORGVULDIG DOOR 
 
- Hij/zij levert bij dit formulier een recente pasfoto in. 
- Hij/zij verklaart hierbij bereid te zijn, indien gewenst, zich aan een sportkeuring te onderwerpen. 
- Hij/zij verklaart zich te houden aan de statuten, huishoudelijke reglementen en alle andere regelingen        
en besluiten, welke zijn/of worden uitgevaardigd. 
- Hij/zij verklaart bereid te zijn, zich aan te melden als lid van de K.B.N.(Karate-do Bond Nederland), na 
het behalen van het 7e kyu examen. 
- Hij/zij zal de financiële verplichtingen binnen de gestelde termijnen voldoen. 
- Contributie- en andere betalingen via IBAN: NL21RABO0150625448  
,bij voorkeur via een periodieke overschrijving. 
- Let op!! U ontvangt GÉÉN nota of acceptgiro. U dient dus ZELF de contributie over te maken.  
  

Dekking ziektekostenverzekering 
Als je een sport gaat beoefenen bestaat er altijd een kans dat je, om wat voor reden dan ook, geblesseerd raakt.  
Karate is een contactsport en ondanks bescherming en de vereiste controle is de kans op een blessure nooit geheel uit te 
sluiten. Controleer daarom vóór dat je begint met sporten je ziektekostenverzekering en pas deze zo nodig aan. 

CONTRIBUTIETTARIEVEN PER KWARTAAL: 
 
Junioren 6 t/m 16 jaar   € 35,-  
2

e
 kind     € 30,- 

Senioren vanaf 17 jaar  € 60,- 
 
INSCHRIJFGELD eenmalig € 10,- 
 
Bij inschrijving het inschrijfgeld + het 
restant van het kwartaal (€      ,-) overmaken 
 
1

e
 kwartaalbetaling: vóór 25 december 

2
e
 kwartaalbetaling: vóór 25 maart 

3
e
 kwartaalbetaling: vóór 25 juni 

4
e
 kwartaalbetaling: vóór 25 september 

(Let op verwerkingstijd van de bank) 
 

DATUM:                         ______________________ 
 
NAAM (OUDER)            ______________________ 
 
 
HANDTEKENING   
(onder de 18 jaar ondertekening ouder) 
 

Datum eerste training:  
 
                    _________________________ 
 

SHOTOKAN KARATE VERENIGING TERHEIJDEN  •  info@karate.nl  •  www.karate.nl  •  076-5933867 
Trainingslocatie: Gymzaal De Cour, Markstraat 6  4844 CR  Terheijden 


