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AANMELDINGSFORMULIER 

• Het inschrijfgeld bedraagt €15,- 

• Het lesgeld dient telkens met één maand in vooruit betaald te worden 
o (in de eerste week van februari dient voor de maand maart betaald te worden, enz.) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VOORBEELD: 11 t/m 13 jaar 
 
Start januari 2019. (eerste maand is gratis ter kennismaking) 
Te betalen bij aanvang: 
Inschrijfgeld         € 15,- 
Lesgeld lopende maand en één maand in vooruit   2 x € 20,00  € 40,00 
           

      €  55,- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Categorie  Leeftijdsgroep  Lesgeld  

 
vanaf 01-01-2019   

Kinderen-TKD (1x p/week  1 uur) 11 t/m 13jaar  € 20,- 

Junioren-TKD (1x p/week  1 uur) 
(vanaf de maand dat verjaardag valt) 

14 t/m 17jaar € 23,- 

Taekwondo en Hapkido (1x p/week 1 ½ uur) Vanaf 18 jaar  € 26,- 

 Betalingen alleen per bank: 
 

Alle leden zijn verplicht zich aan te melden bij een landelijke sportbond.  
(kosten ± € 37,50 per jaar) te betalen in de eerste week van december van lopend seizoen. 

• Via ”Stichting Cheon-Ji-In (CJI) 
bij Nederlands Culturele Sportbond. NCS  

Bij dit lidmaatschap zit een collectieve secundaire ongevallenverzekering ingesloten. 
Beide overkoepelende organen zijn erkend door NOC/NSF. 
Sportschoolhouder M.J.Kohnen 
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AANMELDINGSFORMULIER 
 
Ondergetekende (bij minderjarigheid ouder of voogd) meldt zich bij dezen aan als lid en gaat bij dezen 
accoord met de voorwaarde die de sportschool aan het lidmaatschap stelt. (Zie voorblad). 
Hij/zij aanvaardt het huishoudelijk reglement en verklaart voorts dat er medisch geen bezwaren zijn om 
deze sport te beoefenen. 
Deelname aan trainingen, trainingsstages, wedstrijden en demonstraties zijn geheel voor eigen risico. 
Deze gegevens worden opgeslagen volgens de AVG en gelden alleen voor administratieve doeleinden. 

 
NAAM : 

VOORLETTERS:  

ROEPNAAM : 

ADRES : 

POSTCODE : 

WOONPLAATS : 

TELEFOON : 

@-MAIL : 

GEB-PLAATS : 

GEB-DATUM : 

NATIONALITEIT : 

SEXE:  

 
Datum inschrijving: 

Lid (Indien minderjarig ouder of voogd): 

 
HANDTEKENING: 

Sportschool: 

 
HANDTEKENING: 

Kopie: zelf houden en origineel opsturen 


