Aanmeldingsformulier voor de vereniging en verenigingsleden
Naam vereniging / lid :
Vertegenwoordiger van de vereniging:
Vereniging nummer ( door JKS in te vullen)
E-mail:
Telefoon:
Aanmeldingsdatum (door JKS in te vullen)
Betaling bedrag betaald per bank datum:
Handtekening
vertegenwoordiger
van de vereniging /
of individueel lidmaatschap JKS
BETALINGSINFORMATIE:
Aanmelding voor de vereniging is kosteloos.
Aanmeldingskosten voor elk verenigingslid is op jaarbasis € 10,00.
Indien u een JKS Europa Paspoort wenst kunt u dit aangeven op dit formulier met de aantallen,
Wij dienen ook een pasfoto van u te ontvangen u kunt deze versturen aan JKS Karate Netherlands
te samen met dit formulier. Kosten voor een paspoort bedraagt eenmalig € 10,00
Bij verlies dient u een nieuwe aan te vragen.
Het totaal bedrag in zijn geheel overmaken op de onderstaande wijze en handeling van zaken.
Betaling overmaken naar: Bankrekeningnummer 063-5157130-63
met vermelding van: Aanmelding nieuw LID JKS Vereniging en leden.
Betaling geschiedt na goedkeuring van JKS Benelux
Beëindiging van het lidmaatschap dient SCHRIFTELIJK te geschieden 1 MAAND
voor het einde van het kalenderjaar.
NB: U bent zelf verantwoordelijk voor uitschrijving JKS Benelux.
Dit formulier ingevuld en ondertekend opsturen naar onderstaand postadres.
Onvolledige en niet juist ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen.
Dus ook de ledenlijst behoort tot de aanvraag.
JKS Benelux neemt het recht om van te voren de aanvraag te toetsen en bij akkoord zal de
vertegenwoordiger van de vereniging hiervan in kennis worden gesteld.
Alle deelnemers van onze vereniging, die karate beoefenen zijn in deze aanmelding opgenomen.
Tevens wordt meegestuurd een kopie van het reglement en statuten meegestuurd.
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Deze ledenlijst behoort bij de aanvraag van het aanmeldingsformulier.
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