AANMELDINGSFORMULIER
LIDMAATSCHAP KARATE-DO BOND NEDERLAND
Eisenhowerlaan 198-202, 3527 HK Utrecht

pasfoto

Tel: 030 - 2931080 Fax: 030 – 2937546 Emailadres: info@kbn.nl

NAAM: …………………………………………………………VOORLETTERS: ………………….. MAN /VROUW
VOORNAAM: ……………………………………………………………………………………………………………..
ADRES: ……………………………………………………………………………………………..……………………..
PC en WOONPLAATS: …….…………………………………………….TELEFOON: ………………………………
E-MAILADRES: …………………………………………………………………………………………………………..
GEBOORTEDATUM: …………………………. AANSLUITNUMMER school: 05-196
NAAM KARATESCHOOL: Shotokan Karate Vereniging Amstelveen
HANDTEKENING: ………………………….……………… (van ouders / verzorgers indien minderjarig)



Bent u al eerder lid geweest van de KBN, zo ja welk jaar? …………………………………………
Indien u reeds in het bezit bent van een karatepaspoort, wat is dan het paspoortnummer? …………..

Dit formulier geheel ingevuld met bijvoeging van een recente pasfoto sturen naar de Karate-do Bond
Nederland. Indien u nog in het bezit bent van een karatepaspoort behoeft u géén pasfoto mee te zenden.

BETALINGSINFORMATIE
Het paspoort éénmalig € 11,-.
BONDSCONTRIBUTIE
JEUGD t/m 10 jaar
JUNIOR 11 t/m 15 jaar
SENIOR 16 jaar en ouder

per jaar
€ 11,75
€ 25,50
€ 31,50

Bij inschrijving na 1 juli is slechts de helft van de jaarlijkse contributie verschuldigd.
Beëindiging van het lidmaatschap dient SCHRIFTELIJK en EEN MAAND voor het einde van het
kalenderjaar te geschieden via info@kbn.nl o.v.v. lidmaatschapsnummer en naam.
NB: U bent zelf verantwoordelijk voor uitschrijving bij de Karatebond!
Voor uw en ons gemak en ter bevordering van een correcte afwikkeling worden alleen inschrijfformulieren
geaccepteerd waarbij onderstaande incassomachtiging is ingevuld en ondertekend

INCASSOMACHTIGING
Ik betaal tot wederopzegging mijn jaarlijkse contributie automatisch en machtig de Karate-do Bond
Nederland om deze contributie af te schrijven van mijn rekeningnummer.
Bank- / gironummer: __________________________
Voorts machtig ik de Karate-do Bond Nederland éénmalig de contributie te vermeerderen met 11 euro voor
het paspoort.
Handtekening:

__________________________________ plaats: __________________________, datum: ______________________
z.o.z.

2011 v. 1.1.2011

WAAROM WORDT U LID VAN DE KARATE-DO BOND NEDERLAND?


De KBN





De KBN
De KBN
De KBN



De KBN



De KBN



De KBN

2011 v. 1.1.2011

is de enige door VWS en NOC*NSF erkende Karatebond in Nederland en is aangesloten bij
de Europese Karate Federatie (EKF) en de Wereld Karate Federatie (WKF).
heeft vele stijlen Karate-do in haar bond.
geeft 4x per jaar het bondsmagazine Taiko in kleur uit.
leidt leraren op onder toezicht van het Ministerie van VWS, waardoor verantwoorde leiding
bij het lesgeven in haar scholen en verenigingen is verzekerd.
stelt de eisen vast voor het behalen van graden. Behaalde Dangraden zijn (inter-)nationaal
erkend.
organiseert in de rayons en ook landelijk, evenementen en wedstrijden voor jeugd, junioren,
dames en heren en neemt deel aan internationale evenementen, zoals Europese en
wereldkampioenschappen.
Is de enige OLYMPISCH erkende karatebond in Nederland!

