Karate - do vereniging KATSU
Postbus 16 9950 AA Winsum
www.dojokatsu.nl
IBAN-nr.
BIC-code
KvK-nr.

: NL20RABO0367413094
: RABONL2U
: 40026366

Aangesloten bij:
Kyokushin Budo Kai International Honbu
Karate-do Bond Nederland nr.01-198

INSCHRIJFFORMULIER
De karatevereniging Katsu geeft les in het Kyokushin karate (full-contact).
De betekenis van het woord Katsu is doorzettingsvermogen, afmaken waarmee je begonnen bent,
winnen.
Karate is een ongewapende, dynamische vechtsport waarbij gebruik wordt gemaakt van de natuurlijke
wapens die de mens heeft meegekregen, namelijk: handen, knieën, schenen en voeten, waarmee
stoot-, slag-, stamp-, trap-, werp-, en verdedigingstechnieken worden gecreëerd.
De hoofdvormen van het karate zoals die momenteel worden beoefend zijn a: karate als kunstvorm en
filosofie, b: karate als sport, c: karate als zelfverdediging.
Het ideaal is een combinatie van deze drie vormen.
De lessen bestaan uit techniektraining, wedstrijdtraining, lichaamsbeheersing, zelfverdediging,
conditie en krachttraining.
Hoewel karate een individuele sport is, is de teamgeest in de les en op een toernooi van zeer groot
belang.
Door de karatetraining van Katsu krijg je een goede conditie, een enorme dosis zelfvertrouwen, een
verbetering van discipline en respect voor elkaar en een beter evenwicht tussen lichaam en geest.
De lessen van de vereniging zijn opgedeeld in verschillende groepen:
-De Katsu-kids, dit zijn kinderen van 7 tot 12 jaar.
-Junioren: van 12 tot 17 jaar.
-Senioren: van 17 jaar en ouder.
-De 30+ groep: het accent ligt meer op recreatief sporten.
De leraren van de vereniging zijn in het bezit van een geldig EHBO-diploma.
Het bestuur en de leraren gaan er van uit dat een lid van Katsu op een sportieve manier bezig is met
de karatesport.
Bij misdragingen (binnen en buiten de Dojo) wordt het lid geschorst voor een periode van 3 maanden.
Bij herhaling volgt uitschrijving van het lidmaatschap.
Trainingstijden:
Katsu-kids:
vrijdagmiddag van 17.00 tot 18.00 uur
Junioren:
maandagavond van 18.30 tot 19.30 uur
Senioren:
maandagavond van 19.30 tot 21.00 uur en woensdagavond van 19.00 tot 21.00 uur
(wedstrijdtraining)
30+ groep:
woensdagavond van 19.00 tot 20.30 uur (kata en randori)
Senioren:
zaterdagmorgen van 6.45 tot 7.45 uur (kata)
De lessen worden gegeven in de gymzaal van Viboa, Schouwerzijlsterweg te Winsum

Tijdens de schoolvakanties worden er geen trainingen gegeven.
Voor meer informatie over de vereniging zie www.dojokatsu.nl .

Voor het betalen van de contributie dien je zelf een automatische betalingsregeling te treffen met jouw
bank.
De contributie dient voor de aanvang van het nieuwe kwartaal te worden overgemaakt op
rekening:
Rabobank: NL20RABO0367413094
Bij niet tijdige betaling wordt € 5,- extra in rekening gebracht als administratiekosten; bij aanmaning
€ 25,- extra administratiekosten!
Het opzeggen van het lidmaatschap dient voor de aanvang van het nieuwe kwartaal schriftelijk
aan de penningmeester te worden gedaan.
De reeds betaalde contributie wordt niet geretourneerd.
Je dient zelf de automatische betalingsregeling tijdig te beëindigen.
In het onderstaande schema zie je wat de contributie bedraagt op het moment dat je lid wordt en het
kwartaal al begonnen is, bijvoorbeeld in november betaal je 2/3 deel van het kwartaal.
Senioren (per kwartaal € 42,00)

Junioren (per kwartaal € 28,00)

Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December

Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December

€ 42,00
€ 28,00
€ 14,00
€ 42,00
€ 28,00
€ 14,00
€ 42,00
€ 28,00
€ 14,00
€ 42,00
€ 28,00
€ 14,00

€ 28,00
€ 18,66
€ 9,33
€ 28,00
€ 18,66
€ 9,33
€ 28,00
€ 18,66
€ 9,33
€ 28,00
€ 18,66
€ 9,33

Zoals vermeld is de karatevereniging Katsu aangesloten bij de Kyokushin Budo Kai.
Voor dit lidmaatschap ben je éénmalig een bedrag van € 25,00 verschuldigd voor een graduatiekaart
(€ 15,00) en examenboekje (€ 10,00).
Deze graduatiekaart is een paspoort die bewijst dat je lid bent van Katsu en van de IBK.
Op deze graduatiekaart worden je vorderingen afgetekend.
Wat zijn nu de kosten en wat moet ik nu overmaken op de rekening van Katsu?
-Ieder kwartaal de contributie van € 28,00 of € 42,00 (bij start in het kwartaal zie het schema
hierboven).
-Eénmalig een bedrag van € 25,00 voor je graduatiekaart en examenboekje
Het bijgaande formulier dien je volledig en duidelijk ingevuld in te leveren bij je leraar of te zenden
naar Karatevereniging Katsu, Postbus 16, 9950 AA Winsum.

Let op, de kleedkamers zijn niet afgesloten, karatevereniging Katsu kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor verlies of diefstal.

INSCHRIJFFORMULIER
Karatevereniging Katsu

Achternaam:..............................................................

Voornaam:.................................................................

Geboortedatum:.........................................................

Adres:..........................................................................

Postcode:.......................................................................

Woonplaats:...................................................................

Telefoonnummer:........................................................

Email adres:……………………………………………….

Lid per datum:...............................................................

Handtekening:............................................................

