
JI DO KWAN
    R.E. VAN DER KLOOR

              

INSCHRIJFFORMULIER

Geef aan met een vinkje om welke lessen het gaat en hoe vaak per week / contributie per maand:
□Kong Soo Do / Kwon Bup Jeugd vanaf 5 jaar tot 7 jaar (€ 12,50 per maand, training is maar 1 keer per week)

□Kong Soo Do / Kwon Bup Jeugd vanaf 7 jaar tot 12 jaar (€ 17,50 per maand is een vast tarief ongeacht aantal lessen per week)

□Kong Soo Do / Kwon Bup Jeugd vanaf 12 jaar tot 15 jaar (€ 22,50 per maand is een vast tarief ongeacht aantal lessen per week)

□Kong Soo Do / Kwon Bup Volwassenen 15 jaar en ouder (□1x per week / € 17,50 p.m. / □Meer dan 1x per week / € 32,50 p.m.)

□Kickboksen Vanaf 16 jaar en ouder (□1x per week / € 17,50 per maand / □ Meer dan 1x per week / € 32,50 per maand)

□50+ lessen (50+ lessen is maar 1x per week / € 17,50 per maand) 

□Gezinstarief (Gezinsleden mogen dan onbeperkt deelnemen aan alle lessen / € 55,00 per maand)

Éénmalig betaald u € 10,00 inschrijfgeld. 

Voordat u het formulier invult en ondertekent verzoeken wij u de toelichting op de achterzijde te lezen.
Maakt u voor uw eigen administratie een kopie van het formulier alvorens het in te leveren bij het bestuur of leraar.

Persoonlijke gegevens:

Roepnaam: …………………………………………………………………………

Voorletter(s) en achternaam: …………………………………………………………………………

Sekse: □ vrouw □ man (aankruisen wat van toepassing is)

Geboortedatum: …………………………………………………………………………

Adres: …………………………………………………………………………

Postcode en woonplaats: …………………………………………………………………………

Telefoonnummer: …………………………………………………………………………

Mobiel nummer: …………………………………………………………………………

E-mailadres: …………………………………………………………………………

Bent u bekend met zelfverdedigingsport? □ ja □ neen (aankruisen wat van toepassing is) 

Zo ja, welke sport en behaald niveau?: …………………………………………………………………………

Gezondheidsverklaring: …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

Welke medicijnen gebruikt u? …………………………………………………………………………

Bent u verzekerd tegen ziektekosten? □ ja □ neen (aankruisen wat van toepassing is)

Ondertekening:

Plaats en datum: …………………………………………………………………………

Handtekening ingeschrevene: Handtekening ouder / wettelijk vertegenwoordiger:

……………………………………………… ………………………………………………

Voorletter(s) en achternaam ouder / wettelijk vertegenwoordiger: …………………………………………………



Toelichting:

Persoonlijke gegevens
Bij de persoonlijke gegevens wordt vermeldt wie traint bij Ji Do Kwan R.E. van der Kloor, met daarbij contactgegevens.

Gezondheidsverklaring
Met de gezondheidsverklaring geeft u aan met welke specifieke lichamelijke en/of geestelijke aandoening u rekening 
moet houden met sportbeoefening. Daarbij is het vermelden van enige (ook acute) gezondheidsproblemen verplicht.
Hierbij wordt bijvoorbeeld bedoeld: Hart- en vaatziekten, astma, borst- en longaandoening, suikerziekte,
rugklachten (hernia), posttraumatische stress stoornis (P.T.S.S.), epilepsie.
Eveneens is belangrijk dat bekend is bij medicijngebruik welke aandoening gerelateerde medicatie u gebruikt.
Omdat deze vermelding een momentopname is, geldt voor ieder lid een meldplicht bij verandering hiervan.
Ieder lid dient verplicht verzekerd te zijn voor ziektekosten.
Trainers en het bestuur moeten hiervan in kennis worden gesteld.

Het gebruik van doping en stimulerende middelen is verboden!

Persoonlijke verzorging:
- In verband met veiligheid is tijdens de training het dragen van sieraden en piercings niet toegestaan. 
  Kunnen de oorbellen of piercings niet worden uitgehaald dan dient men deze af te plakken met een pleister.
- Nagels van handen en voeten moeten kort en schoon zijn in verband met de veiligheid.
- Voor de training moet de sporter zich gedoucht / gewassen hebben, om schoon en fris te gaan trainen.

Ondertekening
Ter akkoord dient een ouder, voogd of wettelijk vertegenwoordiger, het formulier mede te ondertekenen.

Overige bepalingen, die eveneens van toepassing zijn bij inschrijving als lid.
1. Na het inleveren van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier, ontvangt u het schoolreglement.

Heeft u een kalendermaand na inschrijving nog geen schoolreglement ontvangen, dient u dat zelf te vragen bij 
het bestuur van Ji Do Kwan R.E. van der Kloor. Ieder lid verplicht zich kennis te nemen van het schoolreglement 
Ji Do Kwan R.E. van der Kloor en de daarin opgenomen bepalingen na te leven.

2. Uiterlijk een maand na inschrijving dient men te trainen in een tenue overeenkomstig met de eisen van Ji Do 
Kwan R.E. van der Kloor, bestaande uit:
- Trainingstenue (witte jas, zwarte broek, band/sjerp)
- Bitje ter bescherming van het gebit.
- Tok ter bescherming van het kruis.
- Scheen/Wreef beschermers.
- Bokshandschoenen.
Voor de kindergroepen kunnen wat betreft de protectie materialen afwijkende regels gelden.

3. Men is niet verplicht om lid te worden van de sportbond I.B.F. Nederland, mocht men wel lid willen worden van 
I.B.F. bond dan kan men zich inschrijven gelijk vanaf de ingangsdatum lidmaatschap bij Ji Do Kwan R.E. van der 
Kloor (zie voor de voorwaarden lidmaatschap het aanmeldingsformulier van de I.B.F. Nederland).

4. Met het aangaan van het lidmaatschap verplicht men zich tijdig de verschuldigde (maandelijkse) contributie te 
voldoen. De maandelijkse contributie en het éénmalige inschrijfgeld van de Ji Do Kwan R.E. van der Kloor kunt u 
overmaken op het rekeningnummer van de vereniging. Datzelfde geldt voor overige te verrekenen gelden, 
bijvoorbeeld examengeld. Voor eventueel te verrekenen bedragen ontvangt u een nota.

Opzegging lidmaatschap Ji Do Kwan R.E. van der Kloor
Het opzeggen van de lidmaatschap bij Ji Do Kwan R.E. van der Kloor dient schriftelijk en ondergetekend te gebeuren.
Met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand tot die tijd is men contributie verschuldigd. Let wel, het 
lidmaatschap wordt beëindigd na ontvangst van de brief. 

Voor eventuele vragen kunt u terecht bij het bestuur van Ji Do Kwan R.E. van der Kloor.

Het bestuur: Voorzitter, Hoofdtrainer Dhr. R.E. van der Kloor Tel.nr: 06 - 13 48 33 43
Penningmeester, Leraar Mevr. M.I. van der Kloor Tel.nr: 06 - 31 28 82 08
Secretaris, Leraar Dhr. M.R.R. Nahrwold Tel.nr: 06 - 26 16 46 29

Bank rekeningnummer Ji Do Kwan R.E. van der Kloor: NL21 SNSB 0820 8761 51

Website: www.jidokwan-vanderkloor.nl

E-mailadres: info@jidokwan-vanderkloor.nl


