Inschrijfformulier Tae Kwon Do Vereniging Someren
Website:

www.taekwondosomeren.nl
www.taekwondosomeren.nl

E-mail:

mail@taekwondosomeren.nl
info@taekwondosomeren.nl

Ruimte voor
pasfoto.
Foto niet
vastplakken
a.u.b.

Rekeningnr.: IBAN NL 91 RABO 0133 4026 14
Ingeschreven bij Taekwondo Bond Nederland onder nr. 140225
Ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nr. 402397774
Ondergetekende wenst lid te worden van Tae Kwon Do Vereniging Someren en verklaart
tevens akkoord te gaan met de regels en bepalingen in het huishoudelijk reglement.
Naam __________________________________________________________________
Voorletters _________________________Roepnaam ____________________________
Adres __________________________________________________________________
Postcode __________________________Woonplaats ___________________________
Geboortedatum (dag – maand –jaar) _________________________________________
Telefoonnr. ___________________________Mobiel ____________________________
E-mail _________________________________________________________________
Bankrekeningnummer____________________________________________________
Handicap of lichamelijke beperking__________________________________________

Dagtekening (dag – maand – jaar) __________________________________________
Handtekening lid ________________________________________________________
Indien het lid nog geen 18 jaar oud is dient één ouder/verzorger hieronder mede te ondertekenen
Handtekening ouder/verzorger______________________________________________
www.taekwondosomeren.nl

Datum ontvangst:___________________________________(niet zelf invullen a.u.b.)

Inschrijfformulier
Taekwondo Bond Nederland - TBN

Ruimte
voor
Ruimte
voor
pasfoto.
pasfoto.
Foto niet
vastplakken
a.u.b.
Foto
niet

Ondergetekende wenst lid te worden van de Taekwondo Bond Nederland - TBN
Naam __________________________________________________________________
Voorletters _________________________Roepnaam ____________________________
Adres __________________________________________________________________
Postcode __________________________Woonplaats ___________________________
Geboortedatum (dag – maand –jaar) _________________________________________
Telefoonnr. ___________________________Mobiel ____________________________
E-mail _________________________________________________________________
Bankrekeningnr._________________________________________________________
Ondergetekende is eerder lid geweest van een taekwondovereniging? ______________
Zo ja: oude bondsnummer _________________________________________________
De contributie voor het TNB-lidmaatschap wordt door de bond zelf verzorgd. Deze leeftijdsafhankelijke
kosten maken géén deel uit van de contributie van Tae Kwon Do Vereniging Someren. Het bestuur van
de vereniging raadt al haar leden ten stelligste aan lid te worden van de bond. Mede omdat in het
bondslidmaatschap een ongevallenverzekering inbegrepen is.

Dagtekening (dag – maand – jaar) __________________________________________
Handtekening lid ________________________________________________________
Indien het lid nog geen 18 jaar oud is dient één ouder/verzorger hieronder mede te ondertekenen
Handtekening ouder/verzorger______________________________________________

Datum ontvangst:___________________________________(niet zelf invullen a.u.b.)

Bijlage inschrijfformulier Tae Kwon Do Vereniging Someren

Website:

www.taekwondosomeren.nl

E-mail:

info@taekwondosomeren.nl

Rekeningnummer: IBAN NL 91 RABO 0133 4026 14
Ingeschreven bij Taekwondo Bond Nederland onder nr. 140225
Ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nr. 402397774
Vaststelling contributie 2017 per categorie.
Bedrag per

Jaar

Maand

Periode

Categorie A: Pupillen 7 t/m 9 jaar
Categorie B: Aspiranten 10 t/m 13 jaar
Categorie C: Junioren 14 t/m 17 jaar
Categorie D: Senioren 18 jaar en ouder
Categorie E: Ereleden
Categorie F: Steunleden

€ 108,00
€ 126,00
€ 138,00
€ 150,00
0,00
€ 0,00
50,00
€ 60,00

€ 9,00
€ 10,50
€ 11,50
€ 12,50

€ 54,00
€ 63,00
€ 69,00
€ 75,00

€ 5,00

30,00
€ 25,00

Taekwondo Bond Nederland (TBN).
De TBN is de enige officiële taekwondo-organisatie in Nederland erkend door de
rijksoverheid. De TBN is aangesloten bij het NOC*NSF, de World Taekwondo Federation en
de European Taekwondo Union. De TBN behartigt de belangen van de taekwondosport,
organiseert kampioenschappen en toernooien, leidt trainers en scheidsrechters op, verzorgt
promotie en verstrekt informatie, organiseert clinics, cursussen, danexamens, jeugdkampen
etc. De TBN vaardigt sporters af naar EK’s, WK’s en Olympische Spelen.
In uw officiële TBN-paspoort worden alle behaalde graduaties, gevolgde cursussen en
wedstrijdresultaten aangetekend. Dit paspoort, is tevens uw wedstrijdlicentie.
Nog enkele voordelen als lid van de bond op een rijtje:
• Gratis toegang bij bondskampioenschappen zoals Nationale kampioenschappen.
• Gratis cursussen en bijscholing.
• Ongevallenverzekering tijdens training en wedstrijden.
• Officiële WTF – dan diploma’s.
De contributie voor het bondslidmaatschap wordt door de TBN zelf verzorgd. Deze
leeftijdsafhankelijke kosten maken geen deel uit van de contributie van Tae Kwon Do
Someren.
De Bondscontributie voor 2017 inclusief verzekeringspremie bedraagt:
Aspiranten, jeugd t/m 13 jaar:
Junioren, jeugd 14 t/m 17 jaar:
Senioren,18 jaar en ouder:

€ 29,00
€ 34,60
€ 39,70

Doorlopende machtiging
Naam

: Tae Kwon Do Someren

Adres

: Postelstraat 27

Postcode

: 5711 EM

Incassant - ID

: NL69ZZZ402397740000

Kenmerk machtiging

: Halfjaarlijkse contributie

Woonplaats: Someren

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Tae Kwon Do Someren doorlopende incassoopdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens halfjaarlijkse
contributie en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de
opdracht van Tae Kwon Do Someren.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht
weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Naam

: …………………………………………………………….

Adres

: …………………………………………………………….

Postcode

: ………………….. Woonplaats: …………………

Rekeningnummer IBAN

: ..…………………………………………………………..

Plaats en datum

: ……………………………………………………………...

Handtekening

