Correspondentieadres:
Vechtsport Organisatie Nederland (VON)
Postbus 715
1180 AS Amstelveen

Telefoon : +31-(0)20- 6404264
Email : info@wakonederland.nl

AANMELDINGSFORMULIER
Registratie VON Vechtsport Organisatie Nederland
(WAKO Nederland, IFMA Nederland & WMMAA Nederland)
Naam: …………………………………………………...……Voornaam: ………………………………… Man /Vrouw
Adres: ……………………………………………………………………………………..………………………................
Postcode en Woonplaats: …….……………………………. Telefoon:…………………………………………................
Fax: ………………………………………………………... Mobiel: ……………………………………………..............
E-mailadres: ………………………………………………………………………………………………………….............
Geboortedatum: …………………………………………… Geboorteplaats:……………………………….......................
Aansluitnummer en/ of naam sportschool: ………………………………………..
Handtekening: ………………………………………………….. (van ouders / verzorgers indien minderjarig)
Wedstrijdervaring (K1/ Muay Thai/ MMA)
K1/ Thaiboksen/ Muay Thai
: N/ C/ B/ A
(omcirkelen wat van toepassing) Ervaring (in jaren): …jr(n)
MMA
: N/ C/ B/ A
(omcirkelen wat van toepassing) Ervaring (in jaren): …jr(n)
Record K1/ Thaiboksen/ Muay Thai : Totaal…/ Winst…/ Verlies…/ Onbeslist…
MMA
: Totaal…/ Winst…/ Verlies…/ Onbeslist…
Overige Martial Arts ervaring
: Martial Arts …………………………………….. Ervaring (in jaren): …jr(n)
Martial Arts …………………………………….. Ervaring (in jaren): …jr(n)
Dit formulier geheel ingevuld met bijvoeging van twee recente pasfoto’s sturen naar de VON.
□ Ik wil graag op de hoogte worden gehouden van activiteiten van de VON (Vechtsport Organisatie Nederland), WAKO Nederland, IFMA Nederland en WMMAA
Nederland.
□ Ik geef toestemming om mijn gegevens online bekend te maken incl. naam, geb.dd, foto, graduatie, opleidingen (m.b.t. sport) en vechtsport historie.
□ Ik ga akkoord met het huishoudelijk/ wedstrijd - reglement van de VON (Vechtsport Organisatie Nederland) en gelieerde commissies van de WAKO Nederland,
IFMA Nederland en WMMAA Nederland en de Internationale organisaties en overige commissies/ organisaties betrokken bij de VON.
Middels ondertekening van dit inschrijfformulier verklaart u zich akkoord met de inhoud van het Handboek VON (Vechtsport Organisatie Nederland). Voorts
verklaart u hiermee dat, indien u deelneemt aan een Vechtsport wedstrijd welke wordt georganiseerd met toestemming van VON (Vechtsport Organisatie
Nederland), u volledig voor eigen risico deelneemt aan een dergelijke wedstrijd en dat u noch de bestuursleden en/of officials van VON (Vechtsport Organisatie
Nederland), noch uw tegenstander zult aansprakelijk stellen indien, door welke oorzaak dan ook, tijdens een wedstrijd aan u enig letsel en/of schade wordt/is
toegebracht.

BETALINGSINFORMATIE
De SportsID Card (creditcard formaat) bedraagt jaarlijks 10 euro.
Info SportsID Card is te vinden op www.sportsid.org of VON (vechtsportorganisatie.nl). Door middel van inloggen kan u uw profiel updaten.
BONDSCONTRIBUTIE
JEUGD/ SENIOR

per jaar
€ 15,00

Middels ondertekening van dit inschrijfformulier verklaart u ermee bekend te zijn, dat bij beëindiging van uw registratie, u een opzegtermijn van
tenminste vier (4) weken in acht dient te nemen. Beëindiging van de registratie dient schriftelijk (email toegestaan) te geschieden.
Handtekening vechter ………………………………

Datum inschrijving ………………………..

(van ouders/verzorgers indien minderjarig)

Registratiegelden kunt u overmaken o.v.v. u naam en sportschool op rekeningnummer NL08INGB0005662445 t.a.v. WAKO Nederland te
Amstelveen.
Voor uw en ons gemak en ook ter bevordering van een snelle vervaardiging van het paspoort stellen wij het op prijs indien u onderstaande
incassomachtiging wilt invullen en ondertekenen.

INCASSOMACHTIGING
Ik betaal tot wederopzegging mijn jaarlijkse contributie automatisch en machtig WAKO Nederland, namens de VON, om deze
contributie af te schrijven van mijn rekeningnummer.
Bank- / gironummer (SEPA): _____________________________________________________
Handtekening:_________________________ plaats:_______________________ datum: ______________________

