Yuwakai t.a.v. Secretaris, Postbus 17167, 1001 JD Amsterdam
of scannen & mailen: penningmeester@yuwakai.nl
Persoonsgegevens (*verplichte velden)
Naam*

Indien nodig, doorhalen wat niet van toepassing is.
Voornaam*

Geboortedatum*

Geslacht*

Adres*
Postcode*

Woonplaats*

E-mailadres

Telefoon

Aanmelden
Yuwakai
nieuwsbrief

Ja, Yuwakai mag mij informatie

Dojonaam*

Aikidojo Amsterdam en/of Aikidojo Almere (omcirkelen waar je de lessen volgt)

Naam docent*

Erik Louw e.o.

sturen over stages e.d.
Nee, Yuwakai mag mij geen
informatie sturen

Ik heb reeds een paspoort

Yuwakai
paspoort

Ik heb nog geen paspoort en stuur een
pasfoto mee

Datum start*
Bijzonderheden
Data behaalde KYU- en DAN-graden (dd-mm-jjjj)
e

12 KYU
e
11 KYU
e
10 KYU
e
9 KYU

e

8 KYU
e
7 KYU
e
6 KYU
e
5 KYU

e

4 KYU
e
3 KYU
e
2 KYU
e
1 KYU

e

1 DAN
e
2 DAN
e
3 DAN
e
4 DAN

Bondscontributie

€ 25,00 volwassenen

€ 10,00 jeugd tot 18 jaar

Hieronder: doorhalen wat NIET van toepassing is; omcirkelen wat WEL van toepassing is.
Ik wil Yuwakai machtigen om jaarlijks het
hierboven aangekruiste bedrag van mijn
rekening af te schrijven.
ZIE ACHTERZIJDE VOOR
MACHTIGINGSFORMULIER

Ik verklaar hierbij zelf middels internetbankieren
jaarlijks het hierboven aangekruiste bedrag over
te maken op de rekening van Yuwakai.
Nu en daarna uiterlijk 23 januari van elk jaar over
te maken op:
Rekening (IBAN) NL48 INGB 0008971268
T.n.v. Yuwakai te Amsterdam
O.v.v. YWK + kalenderjaar, naam, Postcode &
Huisnummer, telefoonnummer en Aikidojo-A

Handtekening
Hierbij verklaar ik bovenstaande begrepen te hebben en beloof ik te voldoen aan de
betalingsverplichtingen die Yuwakai stelt.
Datum

Plaats

Handtekening: (bij minderjarigen tekent de ouder/voogd)
Naam ouder/voogd: _______________________________
PRIVACYVERKLARING Zie achterzijde.

Lidmaatschap Aikido Nederland
Yuwakai is aangesloten bij de nationale vereniging Aikido Nederland en
draagt per jaar per lid lidmaatschapsgeld af. Met inschrijving bij Yuwakai gaat
u akkoord dat uw naam, adres en geboortejaar wordt doorgegeven aan Aikido Nederland. In het geval van
geheimhouding van persoonsgegevens, kunt u kiezen voor adresgegevens van uw dojo in te vullen.
Privacyverklaring
Yuwakai houdt zich aan de privacywetgeving zoals deze is gesteld in de Wet bescherming
persoonsgegevens. De ledengegevens mogen nooit aan derden worden verstrekt tenzij voor
verzekeringsdoeleinden en aan Hombu-dojo te Japan in zake lidmaatschap en graduatie.

–

(Jeugd tot 18 jaar €10/jaar)

Hierbij wordt Yuwakai gemachtigd de bondscontributie eenmaal per kalenderjaar. Volwassenen €25 per
kalenderjaar (Jeugd tot 18 jaar €10 per kalenderjaar). Voor het eerst binnen 2 maanden en daarna jaarlijks te
incasseren vanaf 2013 rond 23 januari van elk kalenderjaar. De automatische incasso wordt van kracht met
de ondertekening van dit formulier door de ondertekeninsgsbevoegde. Er is de mogelijkheid om zonder
opgave van redenen de automatische incasso binnen 56 dagen na afschrijving te weigeren. Door een
email verzoek te sturen aan de penningmeester wordt de incasso machtiging stopgezet.
Naam leerling _______________________________ Dojonaam ___________________________________
Adres/Woonplaats ____________________________________________________Tel.nr:______________
Geboortedatum ______________________
Email ________________________________________
(Voor jeugdleden dient de ouder/voogd het formulier te tekenen .)
Automatische incassering
bankrekening (Gaarne IBAN
invullen)
Naam van rekeninghouder
Datum
Plaats
Handtekening
Naam ouder/voogd
Door ondertekening verklaart ondergetekende dat de door hem/haar vermelde gegevens op dit
formulier correct zijn ingevuld.
Gaarne per post of gescand per email opsturen naar:
J. Pertz
Postbus 17167, 1001 JD Amsterdam
penningmeester@Yuwakai.nl

