
 

Kendo Kai Den Haag, ING 455 15 38 

IBAN: NL60INGB0004551538, BIC: INGBNL2A, Banknaam: ING BANK NV 

 
 

      Kendo Kai Den Haag 

     デン・ハーグ剣道会 
                

Formulier ter inschrijving als lid van Kendo Kai Den Haag 

Achternaam: dhr./mevr. ________________________________________________________ 

Voornaam:   ________________________________________________________ 

Geboortedatum & plaats:  ________________________________________________________  

Straat & huisnummer:   ________________________________________________________ 

Postcode & plaats:   ________________________________________________________  

Telefoon:  _________________ E-mail:____________________________________________  

Discipline:    KENDO ja/nee   JODO ja/nee  IAIDO ja/nee 

Ondergetekende meldt zich aan als lid van Kendo Kai Den Haag en aanvaardt alle rechten en plichten 

die zijn vastgelegd in de statuten, de algemene voorwaarden en het huishoudelijk reglement van 

deze vereniging.  De contributie bedraagt (tot nadere bepaling van de algemene ledenvergadering)   

€ 20,00 per maand, voor jeugdleden bedraagt de contributie slechts  €  10,00. De contributie kan 

voldaan worden op maandbasis via automatische incasso, zie pagina 2. De  contributie zal in de 

eerste week van de desbetreffende maand worden geïncasseerd.  

De contributie kan ook eenmalig bij vooruitbetaling voor een volledig kalenderjaar worden voldaan. 

In dat geval geldt een korting van € 20,00 op het totaalbedrag, voor jeugdleden bedraagt de korting  

€ 10,00.  

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk of via e-mail te geschieden bij de penningmeester 

(nsleclercq@gmail.com) met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. De leden van de 

vereniging verplichten zich tot inschrijving bij de Nederlandse Kendo Renmei (NKR),  waardoor zij 

gerechtigd zijn tot deelname aan nationale en internationale seminars, examens en wedstrijden.  

 

Plaats                    Datum         Handtekening 

 

____________________   ____________________        ____________________ 

http://www.kendokaidenhaag.nl/uploads/files/Inschrijfformulier%2520KKDH%2520v2012.pdf#page=2
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Machtigingsverklaring 

Hierbij machtig ik Kendo Kai Den Haag om maandelijks contributiebedragen te incasseren 

van hieronder vermelde bankrekening.  

Achternaam:   ____________________________________________________ 

Voornaam:   ____________________________________________________ 

Betreft contributie voor: ____________________________________________________ 
(Alleen invullen indien de achternaam van de rekeninghouder niet gelijk is aan de achternaam van de persoon 

voor wie wordt betaald.) 

 

IBAN:    ____________________________________________________ 

 

 

 

 

Plaats       Datum 

 

____________________    ___________________ 

 

 

Handtekening rekeninghouder: ______________________________________________ 

 


