INSCHRIJFFORMULIER
LIDNR:

NL 2019

Welkom beste karateka,
De Stichting JKA Nederland stelt zich ten doel de traditionele vorm van JKA karate in Nederland als levensbegeleidende
verdedigingskunst en ter bevordering van de Japanse Nederlandse sport- en cultuuruitwisseling in stand te houden en te
verspreiden.
Teneinde dit doel te verwezenlijken, vertegenwoordigt zij haar leden op sportief gebied, zowel regionaal, nationaal als
internationaal. Zij is de enige officieel door Japan Karate Association World Federation en World Karate Confederation
erkende organisatie in Nederland. Voorts is zij lid van de Japan Karate Association JKA Europe, JKA World Federation en
World Karate Confederation.
De stichting zet zich in om kwalitatief hoogstaande opleidingen te geven voor instructeurs, examinators en scheidsrechters
die internationaal erkend worden. Zij organiseert regionale, nationale en internationale kampioenschappen waar haar
leden aan kunnen deelnemen.
JKA Nederland deelnemers ontvangen diverse kortingen op allerlei evenementen (denk aan stages en wedstrijden)
georganiseerd door JKA Nederland.
Ja, ik wil mij graag inschrijven als lid van de Stichting JKA Nederland en verbind mij hiermee tot naleving van de regels en
om niets te doen wat de eer van de JKA zou kunnen schaden.
Eenmalig inschrijfgeld + Paspoort € 10,00

Achternaam

Voornaam

Geboorte datum

Geboorteplaats

Nationaliteit

Geslacht

Woonplaats

Postcode

Straat / nr

Telefoon

Email

Karate School/Vereniging

Bent u ooit lid geweest van JKA Nederland?
Jaar

JKA Karate Paspoortnummer

Karate graduatie (JKA)

KYU

Jeugd 6 t/m 17 jaar € 29,00

V

M

JA

NEE

DAN

Senioren vanaf 18 jaar € 32,50

Black belts € 40,00

Dit formulier volledig invullen en met bijvoeging van 2 recente pasfoto’s opsturen naar JKA Nederland.
Gelieve het inschrijfgeld en de deelnemersbijdrage over te maken op IBAN rekeningnummer: NL22INGB0004167035 onder vermelding
van uw naam, geboortedatum en inschrijving “JKA NEDERLAND”.
Beëindiging van uw deelnemersbijdrage voor het volgende kalenderjaar dient ten laatste op 31 oktober schriftelijk gedaan te worden.
De jaarbijdragen dient u elk nieuw kalenderjaar in januari met uw eigen JKA school in orde te maken. Uw JKA school ontvangt jaarlijks
een ledenlijst van JKA Nederland ter controle van de actieve leden. Uw JKA school zorgt voor een verrekening van het aantal actieve
leden naar bovenstaand IBAN rekeningnummer van JKA Nederland

Datum: ________________

Handtekening: _____________________________
(Indien minderjarig handtekening ouder / voogd)

