Aansluiting 2020-2021
Satori Kwai Mortsel vzw
 Judo
 Ju Jitsu
 Escrima

Satori Kwai Mortsel vzw
Judo ● Ju-Jitsu ● Escrima
Vereniging zonder winstoogmerken

Formulier versie 2020/07/22

 Nieuw lid
 Gratis proeflessen: 4 (judo) of 2 (ju jitsu / escrima)

AANSLUITING °2015 -°2013 : € 140
verzekering/adm €40 + €100 lidgeld één jaar geldig

( of halfjaarlijks €100 1ste schijf, €60 2de schijf )

opeenvolgende trainingen
Eerste proefles op:

AANSLUITING °2012 -°2006 : € 160
/

verzekering/adm €40 + €120 lidgeld één jaar geldig

/

( of halfjaarlijks €110 1ste schijf, €70 tweede schijf )

Indien reeds judo/ju jitsu/escrima beoefend ?

AANSLUITINGSPRIJS °2005 of vroeger: € 180

Waar ? ……………………………

( of halfjaarlijks €120 1ste schijf, €80 tweede schijf )

Club : ……………………………

bankrekening judo
GKCCBEBB BE53 7895 8475 8353
bankrekening ju jitsu / escrima
GKCCBEBB BE84 7895 8475 8959

verzekering/adm €40 + €140 lidgeld één jaar geldig

Graad: ……………………………
Invullen in drukletters a.u.b. (één letter / teken en/of spatie per vakje a.u.b)
FAMILIENAAM
VOORNAAM

GESLACHT

(straat, steenweg, lei enz vermelden a.u.b)
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NR
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V
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B

A

mnd

jr

Indien niet Belg,specifiëer
:

E-MAIL
RijksregisterNr
Huur judo- of ju jitsu pak voor 1 jaar
Betaald aan club:
 -8 jaar
€10 (€5 huur + waarborg €5)
 vanaf 8 jaar: €20 (€10 huur + waarborg €10)

Ontvangstdatum
Aanvraag
/
/

Naam en handtekening van de
clubverantwoordelijke die ontvangt.

Door aan te sluiten verklaart ondergetekende zich akkoord met het intern reglement van Satori Kwai Mortsel v.z.w. De ondergetekende verklaart zich akkoord
met de reglementen van de VJF/VJJF/FROS, inzonderheid de vrijheidsregeling VJF/VJJF/FROS evenals bestaande disciplinaire maatregelen zoals vervat in Art.
8 van het decreet van de niet professionele sportbeoefenaar, alsmede van de verzekeringsovereenkomsten die ten behoeve van de leden zijn afgesloten. Exemplaren
ter inzage op het clubsecretariaat. De judoka/ju jitsuka/escrimador zal regelmatig, en op eigen initiatief, een medisch onderzoek ondergaan, dat toelaat de sport
zowel recreatief als competitief te beoefenen.

Handtekening van de aanvrager.

Indien –18 jaar, handtekening van de wettelijke vertegenwoordiger.

Oefenzaal en Maatschappelijke zetel: Amedeus Stockmanslei 121, 2640 Mortsel
Secretariaat: Dr. Theo Tutsstraat 17, 2530 Boechout ● ++32 3 455 66 00 ● satori-kwai.be ● info@satori-kwai.be
iban BE75 7895 8475 8151 ● bic GKCCBEBB ● RPR Antwerpen afdeling Antwerpen ● Ond.nr.: 0419.777.990

