
Aanmeld formulier  
Shotokan Karate Vereniging Terheijden 

*De gegevens vermeldt op dit aanmeldingsformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging in verband met alle 
verenigingsactiviteiten. Daarnaast geeft ondergetekende toestemming zijn/haar pasfoto en persoonsgegevens te gebruiken voor de Karate 

gerelateerde activiteiten georganiseerd door de vereniging. Updates m.b.t. de privacy voorwaarden zijn te vinden op de website. 

 
SHOTOKAN KARATE VERENIGING TERHEIJDEN  •  info@karate.nl  •  www.karate.nl  •  076-5933867 

Trainingslocatie: Gymzaal De Cour, Markstraat 6  4844 CR  Terheijden 
 
 

 
Aanmelden als 

o Trainend jeugd lid 
o Trainend senioren lid 
o Docent / Vrijwilliger 
o Ondersteunend lid / Donateur 

 
Achternaam  
Voorletters  
Roepnaam  
Geboortedatum  
Nationaliteit  
Straatnaam + Huisnummer  
Postcode  
Woonplaats  
E-mailadres  
Telefoonnummer  
Bankrekening (IBAN)  
Ten name van (IBAN)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Ik machtig hierbij tot wederopzegging de sportvereniging voor het maandelijks incasseren van 
de contributie per automatisch incasso. 

o Ik ben ouder dan 16 jaar of heb ik toestemming van ouder/voogd (indien jonger dan 16 jaar). 
o Ik ga akkoord met de privacy voorwaarden*. 

 
DATUM:  ________________ NAAM (OUDER) _____________________ 
 
HANDTEKENING:    DATUM eerste training _____________________ 
   ________________ 
 
 
 
 
 

 
 
 

pasfoto 

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. 
 
   
 
 

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. 

CONTRIBUTIE TARIEVEN PER MAAND: 
 
Junioren 6 t/m 16 jaar   € 15,-  
2e kind     € 12,50,- 
Senioren vanaf 17 jaar  € 25,- 
 
INSCHRIJFGELD eenmalig € 10,- 
 
 

TRAININGSTIJDEN: 
 
Junioren Maandag  19.00 – 20.00  

Vrijdag  19.00 – 20.00  
Senioren Maandag 20.00 – 21.30  
  Woensdag  20.00 – 21.30 (Hoge banden) 
  Vrijdag  20.15 – 21.45 
   
 


