Shaolin Kempo Silat - Black Dragon Dieren
Inschrijf formulier Lidmaatschapnschrijfformulier
Achternaam: ……………..…………………………………………………………

Man

Voorna(a)m(en): ……………………………………………………………….......

Roepnaam: ……....................................

Vrouw

Geboortedatum: ………………………….........................................................
Geboorteplaats: …………………………………………………….-Land:…………..……........................................................
Woon Adres: ...............................................................................-Postcode: ………………………………….........................
WoonPlaats: ………………………………………………………....-Land: ……………………………………….........................
Telefoonnummer: ………………………….Mobiel: ..…………………………email:………………………………………………
Betaalwijze: Contant


(betalingen zullen altijd voor de 15e van elke nieuwe maand dienen te worden voldaan)

Contante betalingen worden voor de les-aanvang te worden voldaan bij de Sifu.

Met het aangaan van dit lidmaatschap wordt u tevens lid van de NFK Nederlandse Federatie Krijgskunsten.
U wordt nu lid van een bij de NFK aangesloten vereniging Black Dragon Dieren met lidmaatschapsnummer S0077. Uw belangen
worden door de verenigingsbestuurder behartigt.
Indien u in het verleden eerder een krijgskunst heeft beoefent kunt u dat hieronder aangeven:
Geef hieronder aan welke stijl(en) u beoefent / heeft beoefend en/of voeg een copy toe van de behaalde Kyu en of Meester- / Dan
graad
Stijl
Hoogste graad
Datum
Sportschool

Contributie: De maandcontributie voor junioren t/m 15 jaar bedraagt: € 10,00 senioren vanaf 16 jaar:
€ 15,00; per maand en dient voor iedere 15e van de maand te zijn voldaan.
De jaarcontributie van de NFK Nederlandse Federatie Krijgskunsten.
De jaarcontributie junioren t/m 15 jaar bedraagt: € 15,00; senioren vanaf 16 jaar:
€ 24,00. De éénmalige kosten voor inschrijving lidmaatschap en NFK CV (paspoort) bedragen: € 10,00
In de jaarcontributie is inbegrepen een individuele (aanvullende) aansprakelijkheid- en ongevallen verzekering, men is alleen
verzekerd indien men geen betalingsachterstand heeft.
Met deze inschrijving bent u verplicht om de verschuldigde kosten: maandcontributie, jaarcontributie en de eenmalige inschrijfkosten te
betalen. U bent bekend met het Algemeen Reglement van sportvereniging Black Dragon Dieren en zal deze ook naleven. Opzegging
van het lidmaatschap dient, conform het reglement, schriftelijk voor het verstrijken van de 15e van de maand te zijn ontvangen bij het
bestuur bij voorkeur per e-mail aan info@blackdragondieren.nl . U krijgt altijd een bevestiging van opzegging per e-mail retour, dit vormt
uw bewijsdocument.
Ondergetekende gaat akkoord met het reglement van de sportvereniging Black Dragon Dieren. Sportvereniging Black Dragon Dieren
kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade, gevolgschade en (persoonlijk-) letsel naar aanleiding van de
deelname aan activiteiten.
Plaats: ………………………………….., datum: …………….…………………..
Handtekening: (bij minderjarigen naam en handtekening ouder / voogd)
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Vul dit formulier duidelijk leesbaar in, zet uw handtekening, voeg toe: een recente pasfoto, en geef dit inschrijfformulier inclusief
pasfoto af aan het bestuur en-of aan de Sifu.
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