KARATEVERENIGING “KAN - KU”
Lid van JKA Nederland (Japan Karate Association)

Kamer van Koophandel nr. 40188165
Dojo: "De Residentie"
Abdissenlaan 63, 6374 BK Landgraaf

Correspondentie:

Mauritslaan 18
6371 EE Landgraaf

AANMELDING LIDMAATSCHAP "KAN-KU"
NAAM: __________________________________________________________ GEB.DATUM: _______________ M/ V
ADRES: ________________________________________________________________________________________
POSTCODE + WOONPLAATS:

_______________________________________________

_____________

TEL.: ____________________________________ HANDTEKENING: ______________________________________ (*)
EMAIL: ___________________________________________________________
BIJZONDERHEDEN VAN BELANG VOOR DE INSTRUCTIE: __________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
(*) handtekening ouder/voogd verplicht indien jonger dan 18 jaar

Algemene informatie:

Verenigingscontributie: (ongeacht aantal trainingen)
Jeugdleden t/m 12 jaar:
€ 10,00 per maand
Jeugdleden 13 t/m 17 jaar (Junioren):
€ 14,50 per maand
Leden 18 jaar en ouder (Senioren):
€ 16,50 per maand
Voor gezinnen met meer dan twee leden geldt een gezinskorting.

Trainingstrijden:
Elke maandag en woensdag:
18:00 - 19:00 uur voor de jeugd (6 - 12 jaar)
19.00 - 20:30 uur voor de jeugd, junioren (13 - 17 jaar) en senioren (18+)

Bondscontributie:
Alle leden dienen lid te zijn van de JKA Nederland.
Jaarlijkse bondscontributie leden 6-17 jaar € 29,00, senioren vanaf 18 jaar € 32,50.
Dit bedrag dient per automatische incasso te worden overgemaakt aan karate vereniging Kan-Ku. Nieuwe leden krijgen
een inschrijfformulier van JKA Nederland en machtigen deze tot wederopzegging voor het doen afboeken van de
bondscontributie € 29,00/ € 32,50 + € 10,- (eenmalig inschrijfgeld + JKA paspoort) aan de penningmeester.

Examens:
2x per jaar zijn examens. De locatie is de Residentie en worden afgenomen door de leraren van Kan-Ku.
Kosten voor een slipexamen en certificaat zijn € 5,-. Voor een volle kyu graad incl. band en certificaat bedragen de
examenkosten €10,-. Dan-examens worden centraal afgenomen in de hoofd dojo van JKA Nederland. Hiervoor gelden
de internationale dan-examens tarieven.

Bankrekening: IBAN: NL42INGB0005602760 t.n.v. Karate-Do Kan-Ku te Landgraaf
BIC: INGBNL2A
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Wedstrijden:
Kan-Ku neemt regelmatig deel aan wedstrijden of organiseert zelf wedstrijden. Het vast inschrijfgeld voor deelname aan
wedstrijden (uitgezonderd internationale evenementen) is € 10,-. Indien kinderen na inschrijving toch niet kunnen
deelnemen, zal Kan-Ku 50% zijnde € 5,- van het reguliere inschrijfgeld innen.

Kleding:
Karatepakken (Gi) kunnen bij de leraren besteld worden. Afhankelijk van de kwaliteit bedraagt de prijs van een
standaard karatepak ongeveer € 60,Algemene regels:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

De contributie voor de vereniging dient via automatische incasso betaald te worden.
Het opzeggen of beëindigen van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden. De machtiging wordt door
de vereniging gestopt. Bij niet opzeggen wordt de contributie doorberekend.
Alle leden dienen lid te zijn van JKA-Nederland. Ieder lid is (alleen) door zijn/ haar bondslidmaatschap van de
JKA Nederland verzekerd. Zonder lidmaatschap kan geen examen worden afgelegd.
De vereniging is niet verantwoordelijk voor vermiste voorwerpen of blessures.
Het bestuur behoud zich het recht voor de contributietarieven te wijzigen; leden te royeren, indien zij de naam
van de vereniging schaden.
Alle bij onze vereniging behaalde graduaties worden (inter)nationaal erkend. (Nieuwe) leden kunnen de
statuten en het huishoudelijk reglement op verzoek ter inzage krijgen.
Van ouders wordt een respectvolle houding en communicatie binnen de vereniging verwacht zowel tijdens
trainingen als wedstrijden en daar waar karatevereniging Kan-Ku aanwezig is.
Van ouders wordt een actieve en motiverende ondersteuning verwacht naar hun kind (bijv. wedstrijden,
zomerkamp) én naar de vereniging voor het verrichten van diverse organisatorische hand en spandiensten
m.b.t. verenigingsactiviteiten.

AVG Verklaring
Karatevereniging Kan-Ku voldoet aan de AVG-wetgeving. Tijdens wedstrijden, trainingen en overige activiteiten
kunnen foto’s en films gemaakt worden. Karatevereniging Kan-Ku zal deze gebruiken voor eigen reclame-uitingen
en kan de foto’s of films op haar website en social-media plaatsen. Karatevereniging Kan-Ku zal op geen enkele
andere wijze deze foto’s of films verwerken. Mocht u echter hier toch bezwaar tegen hebben dan zal karate
vereniging Kan-Ku hiermee rekening houden.
De AVG verklaring is op te vragen bij het bestuur en in te zien op de website: www.karateverenigingkanku.nl

Bankrekening: IBAN: NL42INGB0005602760 t.n.v. Karate-Do Kan-Ku te Landgraaf
BIC: INGBNL2A
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Machtiging automatische SEPA-incasso
Naam
Adres
Postcode /plaats
Land:
Kan-Ku identificatienummer
Kenmerk machtiging:

Karatevereniging Kan-Ku
Martin Luther Kingstraat 7
6471XL Eygelshoven
Nederland
NL23ZZZ401881650000
Contributie, activiteitenbijdragen, wedstrijdkosten en
Examenkosten. Maximumbedrag per incasso-opdracht 50 Euro

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:
Karatevereniging Kan-Ku om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een
bedrag met bovenvermeld kenmerken en maximum van uw rekening af te schrijven
Uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven met het kenmerk Contributie.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8
weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Naam: ______________________________________________________________________________

Adres: _______________________________________________________________________________

Postcode en woonplaats: _______________________________________________________________

IBAN: _______________________________________________________________________________

Plaats en datum: ______________________________________________________________________

Handtekening:

Bankrekening: IBAN: NL42INGB0005602760 t.n.v. Karate-Do Kan-Ku te Landgraaf
BIC: INGBNL2A

