STICHTING KARATE NEDERLAND
KVK HAAGLANDEN : 41159923
LEDENADMINISTRATIE :
Kievit 6
2861 ST Bergambacht
GIRO: NL62INGB0007458495

SKN REGISTRATIE
De Stichting Karate Nederland heeft als doel het bevorderen van het karate als sport, als zelfverdediging en als recreatiebeoefening.
Een ieder die de karatevorm beoefent zoals deze door de SKN wordt uitgedragen, te weten het karate-jitsu, wordt in de gelegenheid
gesteld zich te laten registreren als beoefenaar.
Onder auspiciën van de SKN worden er wedstrijden georganiseerd waaraan deelgenomen kan worden door bij de SKN geregistreerden. Ook organiseert de SKN dan-examens en lerarenopleidingen waaraan, onder voorwaarden, deelgenomen kan worden door
geregistreerden.
De bij de Stichting Karate Nederland geregistreerden ontvangen na betaling van de administratiekosten en contributie*:
- Officieel SKN karate paspoort waarin alle graden, opleidingen, resultaten ed. aangetekend kunnen worden.
- Mogelijkheid tot deelname aan wedstrijden, stages, opleidingen ed welke georganiseerd worden onder auspiciën van de SKN.
- Informatie per e-mail met daarin informatie betreffende evenementen ed.
*
Contributie, jaarlijks te voldoen:
Tot en met 11 jaar
€ 10,Van 12 t/m 16 jaar
€ 14,17 jaar en ouder
€ 17,50
Administratiekosten zijn eenmalig en bedragen € 10,De jaarlijkse contributie dient voor 31 januari van het betreffende jaar te zijn voldaan op bovenstaande girorekening. Alle
registraties vinden plaats via tussenkomst van bij de SKN geregistreerde sportscholen en sportverenigingen.
Opzeggingen dienen schriftelijk te geschieden en aangetekend gezonden te worden aan de ledenadministratie.
Ondergetekende wenst zich te laten registreren bij de Stichting Karate Nederland, is op de hoogte van het hierboven gestelde en
heeft een gelijkluidend exemplaar als deze ontvangen.
NAAM:

VOORNAMEN:

ROEPNAAM:______________________________________________
ADRES:

POSTCODE EN WOONPLAATS:

TELEFOONNUMMER:
GEBOORTEDATUM:

GEBOORTEPLAATS:

E-MAIL ADRES:
LID VAN SPORTSCHOOL:

TE:

HANDTEKENING:

CODE:

DATUM:

Onderstaande dient ingevuld te worden indien de te registreren persoon de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt.

NAAM:
ADRES:

VOORLETTERS:
POSTCODE EN WOONPLAATS:

HANDTEKENING OUDER/VOOGD:

DATUM:

