Bert Poort
Harmoniepolder 22
5235 TK ‘s-Hertogenbosch
penningmeester@karatedo.nl

Aanmeldingsformulier Karate-Do De Meierij
Na verwerking ontvangt u van de penningmeester een bevestiging van uw inschrijving.
Daarnaast ontvangt u van de penningmeester een acceptgiro i.v.m. de contributieverplichting.
Dit formulier duidelijk en in blokletters invullen.
Voornaam

........................................................................................................

Tussenvoegsel:

........................................

Achternaam:

........................................................................................................

Adres:

........................................................................................................

Postcode:

.......................... ...........

Woonplaats:

........................................................................................................

Telefoonnummer: ........................................
Geslacht:

(M/V)

Geboorte datum:

__-__ ____

E-mail adres:

Geboorteplaats: ...................................................

…………………………………………………………………………….

Al eerder lid geweest van de Karate-Do Bond Nederland ......................... (J/N)
Zo ja, wanneer opgezegd .........................................
Is in het bezit van K.B.N. karatepas: ..........................

(J/N)

nr. .................

U dient dit aanmeldingformulier in zijn geheel in te levere bij de lesgever of via e-mail.
Voor inlichtingen kunt u terecht bij:

Eric Ouwens, secretaris@karatedo.nl

Handtekening aanvrager: ·Bij minderjarigen handtekening van ouders of voogd.
...................................................

.................................................................

Datum: .......................................

Plaats: .....................................................

In te vullen door de lesgever:
Contributieplicht gaat in per ........................ (maand)
SVP inleveren bij je lesgever.

WWW.KARATEDO.NL

Karate-do vereniging de Meierij
Karatestijl: Shotokan.
Lid Karate-do Bond Nederland (K.B.N.)
Huishoudelijk reglement:
•

Ieder lid moet steeds zorgdragen voor een schoon lichaam en zorgen dat de nagels van handen en
voeten kort geknipt zijn.

•

Het lid zal de eer van de karate-do nooit schaden doch alleen bevorderen. Een lid dat zich schuldig
maakt aan wangedrag wordt geroyeerd.

•

Na inschrijving ontvangt u van de secretaris een bevestiging van uw inschrijving en van de
penningmeester een acceptgiro met nota, m.b.t. inschrijfgeld en contributie.

•

De vereniging is niet verantwoordelijk voor het achterlaten, zoekraken en/ of beschadigen van
persoonlijke eigendommen.

•

Voor ongelukken (hoe ernstig ook) tijdens de trainingen, wedstrijden of demonstraties zal niemand
aansprakelijk gesteld kunnen worden.

•

Voor uw eigen veiligheid en die van anderen is het niet toegestaan om tijdens de trainingen sieraden
(b.v. kettinkjes, armbanden, ringen, ed.) te dragen of etenswaren (bijv. kauwgom) te nuttigen.

•

Adreswijzigingen en/of opzeggingen moeten zo spoedig mogelijk schriftelijk worden doorgegeven
aan het secretariaat van de Meierij en indien lid van de KBN aan het secretariaat van de KBN.

