Nederlandse Federatie voor Krijgskunsten
Masterclass – Applicatiecursus voor gevorderde krijgskunstenaars
Kandidaten 1e dan KKKO & NFK-licentie

aanmeldingsformulier

KKKO-VITOK – VITale Ouderen door Krijgskunstonderricht
Zaterdag 23 april en zaterdag 14 mei 2021
Personalia
Achternaam
Voornamen
Roepnaam
Geboortedatum
Emailadres
Postadres

Geboorteplaats
Tel 0
Postcode

Je krijgskunsthistorie
Korte samenvatting in Duits of Engels1, vermeld jaren van training, behaalde docent- of trainercertifica(a)t(en), etc

Hoogstbehaalde graduatie2
NFK-lidnummer

Je inschrijving is definitief na ontvangst van het cursusgeld
NFK-leden: maak €150,-- over (niet NFK-leden: €195) op
IBAN NL55 INGB 0002 1726 06 t.n.v. J.E.M.H. van Bronswijk onder vermelding van:
NFK-Masterclass KKKO-VITOK en je emailadres
Wanneer je meteen je lidmaatschap voor de KKKO wilt regelen (zie ommezijde), betaal dan €12 meer, dus
respectievelijk €162 of €207

Betaling en restitutie
Deelname is definitief in volgorde van betaling. Het maximale aantal deelnemers is 15. Daarna kom je op de wachtlijst
voor het geval er iemand uitvalt.
Het lesgeld moet in ieder geval vóór 23 maart 2022 zijn overgeschreven. Na deze datum gaat het lesgeld 10%
omhoog.
Wanneer u vroeg betaald heeft en onverhoopt moet afzeggen, geldt het volgende. Afzegging vóór 23 maart 2022: 90%
van het lesgeld retour. Tussen 23 maart en 9 april 2022: 10% restitutie. Na 9 april 2022 is geen restitutie meer mogelijk.

Privacyverklaring
Bovengenoemde gegevens worden slechts benut voor de voorbereiding en tenaamstelling van de NFK en KKKOcertificaten en als input voor het masterclass-programma.
Tijdens de lesdagen worden foto’s en filmpjes gemaakt die bedoeld zijn voor onderwijs en werving. Er wordt vanuit
gegaan dat u hier geen bezwaar tegen heeft. Mocht dat wel het geval zijn, mail dit dan aan info@kenkokempo.nl. Help
ons vervolgens a.u.b. door op de lesdagen tijdens de opnames zo veel mogelijk buiten beeld te blijven.

Plaats en datum:
Handtekening:
1
2

Als je het in het Nederlands inlevert, zal het vertaald worden voor de Duitse docent
Scan van het diploma bijvoegen

Om je dangraad in het Kenko Kempo Karate internationaal te registreren is een lidmaatschap van de
Kenko Kempo Karate Organisation e.v. verplicht. Je kunt dit zelf regelen of door onderstaand
formulier in te vullen en €12 extra te betalen (zie ommezijde).

Vom Verein auszufüllen
Eingegangen:

Vorstandsbeschluss:

Mitgliedsnummer:

Kenko Kempo Karate Organisation e.V. (KKKO)
Aanvraag lidmaatschap
Personalia
Achternaam: ……………………………………………………………………………………………………………
Voornamen: …………………………………………………………………………………………………………….
Graduaties in de krijgskunst(en): ….………………………………………….………………………………….….
Straat en huisnummer: ……..………………………………………………………………………………………...
Postcode - woonplaats: ………………………………………………..… Land: ………………………………..…
Geboortedatum en -plaats: ……………………………..………………………..… ……………………………….
Man

Vrouw

email: ……………………………..…………………………………………………..

Verklaring
Ik verzoek u mij te benoemen tot:
gewoon KKKOlid (actief in krijgskunst))

ondersteunend KKKOlid

Ik heb kennisgenomen van de vigerende statuten van de Kenko Kempo Karate Organisation e.V.3. Ik zal deze
eerbiedigen en jaarlijks het lidmaatschapsgeld overmaken (in 2022: €12,00). Ik ga akkoord met het privacy
regelement van de KKKO en zal veranderingen in mijn gegevens steeds zo snel mogelijk aan de KKKO doorgeven.

Plaats en datum: …………………………… Handtekening
………………………………………………………

Vul de formulier(en) in, onderteken ze en email ze naar info@kenkokempo.nl
Vergeet de scan niet van je hoogst-behaalde krijgskunstgraduatie!
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http://kenkokempokarate.de/downloads/

