Ryounkai Karatedo Nederland
Inschrijfformulier Aspirant-Leden

Achternaam en Voorletters

Roepnaam

Straat en Huisnummer

Postcode

Woonplaats

Geboortedatum

Geboorteplaats

Telefoonnummer

O
O

Man
Vrouw

O
O

Ja
Nee

Telefoonnr. geheim?

E-mail adres (voor Ryo-Un-Kai aankondigingen/nieuwsberichten/facturen etc.)

DOJO (1)

Lidtype (2)
O Vollid
O Student

Gewicht (3)

Lengte (3)

Medische bijzonderheden (4)

Voorkeuren Social Media (5)
Aankruisen wat voor u van toepassing is:
O Beeldmateriaal van mij gemaakt tijdens Ryounkai evenementen mag wel op social media geplaatst worden.
O Beeldmateriaal van mij gemaakt tijdens Ryounkai evenementen mag niet op social media geplaatst worden.
Hoe heb je ons leren kennen? (6)
O
O
O
O

Ryounkai Website(s)
Google/Internet zoeken
Social media, nl:……………………..
Familie/vrienden/bekenden

O
O
O
O

Artikel/advertentie in krant/tijdschrift
Pamflet/folder/affiche/Sticker
Demonstratie
Karate-Do Bond Nederland

O

Anders, nl:............................................

Zie ommezijde voor toelichtingen. Opgegeven informatie wordt niet gedeeld met derden buiten de vereniging.

Voorwaarden
• Ieder lid onderschrijft de statuten en het huishoudelijk reglement van karatevereniging
Ryounkai Karatedo Nederland.
De statuten en/of reglementen zijn op verzoek verkrijgbaar.
• Karatevereniging Ryounkai kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige
materiële en/of lichamelijke schade geleden tijdens trainingen of andere evenementen
georganiseerd door voornoemde vereniging.
• Opzeggingen zijn alleen geldig wanneer er tijdig (voor 1 juli) een schriftelijke
opzegging wordt doorgegeven aan de administratie. Indien niet tijdig wordt
opgezegd, is de contributie van het nieuwe seizoen geheel verschuldigd.
• Het seizoen (tevens boekjaar van de vereniging) loopt van 1 augustus tot en met 31
juli.
• Achterstand in contributie betaling kan ertoe leiden dat er uitsluiting van evenementen
plaats vindt, waaronder de mogelijkheid tot het doen van examen.
) Datum e-mail/poststempel
Ryounkai Karatedo Nederland, Mariënburg 360, 1112 WM Diemen. KvK 40537097. IBAN NL34 INGB 0006 2593 03. Versie feb2019.

Toelichtingen
1.

Dojo: de plaats waar u gaat trainen.

2.

Studenten betalen een gereduceerd ledentarief. Studenten die hiervan gebruik willen
maken, dienen hiervoor aan het begin van het trainingsseizoen (augustus) een bewijs
van inschrijving van de school te sturen naar de Ryounkai administratie. Het
gereduceerde (studenten) tarief geldt voor MBO-, HBO- en universitaire studenten.

3.

Aan de hand van het gewicht en de lengte kan, indien nodig, een indeling in
categorieën worden gemaakt bij toekomstige evenementen.

4.

Met behulp van deze gegevens kan op een verantwoorde manier hulp worden
geboden indien een lid tijdens de training onwel wordt dan wel geblesseerd raakt.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan: ziekten als epilepsie, medicijnen die niet gecombineerd
mogen worden met andere medicijnen, allergieën voor medicijnen e.d.

5.

Ryounkai plaatst na een evenement soms beeldmateriaal op social media (Ryounkai
website(s) en Facebook). Hier kunt u aangeven of u liever geen beeldmateriaal van
uzelf op sociaal media geplaatst wilt hebben.

6.

Geef aan op welke manier u van Ryounkai gehoord heeft. Slechts één vakje
aankruisen graag. Met deze gegevens willen we in de toekomst onze
wervingsactiviteiten verbeteren.

Eventuele wijzigingen in uw gegevens direct doorgeven aan:
Ryounkai administratie
Mariënburg 360
1112 WM Diemen
Tel. 06-45982007
E-mail: kas@ryounkai.nl
Wijzigingen in KYU of DAN worden door de dojo sensei doorgegeven.

Ondergetekende verklaart dat hij/zij met de voorwaarden instemt.
Indien bovengenoemd lid jonger is dan 18 jaar dienen de ouders/verzorgers mede te
ondertekenen.

Plaats:

Datum:

Handtekening lid:

Handtekening ouder/verzorger:
(indien van toepassing)

Ryounkai Karatedo Nederland, Mariënburg 360, 1112 WM Diemen. KvK 40537097. IBAN NL34 INGB 0006 2593 03. Versie feb2019.

