Inschrijfformulier:
Vereniging Aikidojo Almere. Lid van de aikidobond: YuWaKai en Nederlandse
Aikido NOC*NSF. Rijkserkend gediplomeerde Aikidodocent.
www.AikidojoAlmere.nl www.facebook.com/AikidojoAlmere
e-mail: MartinMens@AikidojoAlmere.nl
 Woensdag : 19.30-21.00
Filmwijk Zuid

Volwassen en senioren 18-65 jaar
Almere-Stad Walt Disneyplantsoen 74. Sporthal

 Zondag
 Zondag

Kinderen 6 tot 13 jaar, ouders kunnen mee doen-optie
Volwassen en senioren 18-65 jaar
Almere-Stad Walt Disneyplantsoen 74. Sporthal

: 9.30-10:30
: 10.30-12.00
Filmwijk Zuid

* Uw keuze aankruisen a.u.b..
Voornaam
Achternaam
Geboorte datum
Bij kinderen. namen van ouders
of verzorger.
Doet u mee aan deze les?
Bij ja ook geboorte datum
Telefoon
mobiel
E-mail
+
huisadres
Graag een bevestiging naar:
MartinMens@aikidojoalmere.nl
Kinderen 6-13 jaar
Volwassen en senioren
Contributie:
Kind. 1x p.w. €22.50 p.maand
Kind. 2x p.w. €27,50 p.maand
Volw. 1x p.w. €30,p.maand
Volw. 2x p.w. €40,p.maand
*Ouders aan kind.les zelfde prijs.
In de schoolvakantie zijn er geen
lessen. U betaalt 10 mnd.
Niet juli en augustus
Contributie per bank of contant
aan de docent.
z.o.z.

 Ja (contributie hetzelfde als een kinderles)
Geboorte datum:

Via e-mail houden we u op de hoogte de activiteiten
Wie te benaderen of bereiken in geval van calamiteiten

Woensdag

Zondag 
Woensdag

Zondag 
Korting gezin:
2 leden € 5,per maand
3 leden € 12,50
per maand
4 leden € 20,per maand
Bondskosten: €10 kind, volwassen €25,- per jaar.
Landelijke sportverzekering NOC*NSF
Betaling vóór 1e dag van de maand
Opzegging schriftelijk 1 maand van te voren.
NL 33 INGB 0002572254
t.n.v. Stichting Afasietheater.
o.v.v. voor- en achternaam van het kind.

Aikidojo Almere is aangesloten bij Yuwakai.
Yuwakai is een vereniging van dojo’s verspreid over Nederland die Aikido beoefenen.
De naam betekent in het Japans: “Een groep vrienden die samenwerken”. De dojo’s
werken samen om de kwaliteit van het Aikido hoog te houden. YuWaKai is erkend door
de Aikikai Foundation, het hoofdkwartier van Aikido in Tokyo. Daarom heet de stijl die
we beoefenen Aikikai-Aikido.
Als lid van Yuwakai krijg je korting bij stages van Aikido Nederland. Soms is toegang
zelfs gratis.
Door je lidmaatschap ben je automatisch verzekerd door de landelijk
sportverzekering van NOC/NSF.
U ontvangt een Yuwakai paspoort na uw eerste examen (vanaf 6e Kyu), waarin alle
belangrijke gegevens worden genoteerd. Door deze erkenning zijn we bevoegd om
(Kyu- en) Dan-examens af te nemen die in Japan worden geregistreerd.
Meer informatie zie: www.Yuwakai.nl
Uw inschrijving en uw bondsgeld geven wij door aan Yuwakai.
Als er bijzonderheden zijn en eventuele gezondheidsklachten zijn die van invloed
zouden kunnen zijn op het beoefenen van Aikido, wilt u dat s.v.p. doorgeven aan de
docent of hier noteren.

 Akkoord voor doorgeven van naam, postcode en geboortedatum aan Yuwakai en Aikido Nederland.
 Akkoord om op het inschrijfformulier ingevulde gegevens op te slaan in administratie
Ondertekening inschrijving
Datum

: .......................................................

Handtekening (alleen met pen) : .......................................................

