Inschrijving jeugd: Tang Soo Do Vereniging Pyung Ahn en N.T.M.B.
Johanna Westerdijklaan 14
5301 HX Zaltbommel
06-26506124
karatezaltbommel@gmail.com

Beste ouder en/of verzorger,
Door het invullen en ondertekenen van dit formulier geef je aan dat jullie kind lid wil worden van Tang
Soo Do Vereniging Pyung Ahn. Hiermee geef je toestemming om doorlopende incasso-opdrachten te
sturen om een bedrag van € 12,- per maand af te schrijven voor de contributie van onze Tang Soo Do
vereniging Pyung Ahn. Als je het niet eens bent met deze afschrijvingen kun je deze laten
terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met jouw bank. Vraag uw
bank naar de voorwaarden.
Door lid te worden van onze vereniging wordt uw kind ook lid van de N.T.M.B. (Nederlandse Tang Soo
Do Moo Duk Kwan Bond). Dit is de landelijke bond waar Pyung Ahn bij is aangesloten. Door het
invullen van dit formulier geef je toestemming om de eerste maand 20 euro af te schrijven ten
behoeve van inschrijving bij de N.T.M.B. Deze eerste maand betaal je geen contributie.
Hiervoor krijgt jullie kind een bondspaspoort en mag jullie kind meedoen aan alle landelijke
activiteiten, zoals wedstrijden, strandtraining en examens voor hoger gegradueerden. Daarvoor
maken wij tijdens de les een digitale foto. Wij geven de relevante gegevens en de foto door aan de
N.T.M.B., zodat zij alles in orde kunnen maken. Voor de jeugd is de jaarlijkse contributie van de
N.T.M.B. 20 euro per jaar.
Naam (incl. achternaam) kind:_________________________________________________________
Geboortedatum kind:________________________________________________________________
Voornaam ouder: ___________________________________________________________________
Achternaam ouder:__________________________________________________________________
Adres:____________________________________________________________________________
Postcode en woonplaats:_____________________________________________________________
Telefoonnummer:___________________________________________________________________
Email:____________________________________________________________________________
Land:_____________________________________________________________________________
IBAN (rekeningnummer):_____________________________________________________________
Naam rekeninghouder:_______________________________________________________________
Hoofdleraar: Kyosa Nim: Maarten Diependaal
Naam incassant: Tang Soo Do vereniging Pyung Ahn
Adres incassant: Johanna Westerdijklaan 14
Postcode en woonplaats incassant: 5301 HX Zaltbommel
Land incassant: Nederland
Incassant ID (IBAN):
Kenmerk machtiging:__________________________________(wordt achteraf ingevuld)
Plaats en datum:
Handtekening rekeninghouder

