
 

Karate-do Academie Itosu Club van 50. 

Wat is de Club van 50? 

De Club van 50 is een groep mensen die het Karate in Waalwijk, Karate-do Academie Itosu of een bepaalde 
Karateka een warm hart toedragen en daarvoor op vrijwillige basis per jaar een bedrag van € 50,- doneren. De 
leden van de Club van 50 krijgen een vermelding op de Website van Karate-do Academie Itosu. Ook krijgen de 
leden van de Club van 50 een uitnodiging voor het bijwonen van wedstrijden en activiteiten die door Karate-do 
Academie Itosu worden georganiseerd. 

Wat gebeurd er met het geld? 

Het geld dat bijeen wordt gebracht door de Club van 50 zal uitsluitend worden besteed voor de aanschaf van 
training materialen, voor het financieren van extra training uren, kamp en eventuele andere kosten die 
gemaakt worden. 

Wie kunnen er lid worden van de Club van 50? 

Uiteraard de leden en oud-leden van Karate-do Academie Itosu, maar ook ouders of opa’s en oma’s van 
(jeugd)leden en in het algemeen mensen die Karate-do Academie Itosu een warm hart toedragen. Verder 
worden de sponsors, wanneer ze boven een bepaald bedrag sponseren, automatisch lid en wordt het 
bedrijfslogo op de website vermeld. 

Hoe kan ik lid worden van de Club van 50? 

Men kan lid worden van de Club van 50 door het invullen van de onderstaande gegevens en deze in te leveren 
bij Gerrie van Tilburg. 

AANMELDINGSFORMULIER  KARATE-DO ACADEMIE ITOSU CLUB VAN 50 

Ondergetekende meldt zich tot wederopzegging aan als lid van de KARATE-DO ACADEMIE ITOSU CLUB VAN 50.                                                    

Opzeggen kan schriftelijk of via e-mail voor aanvang van het nieuwe jaar. 

Naam + voornaam ( roepnaam )         : ………………………………………………………………………………………………………………… 

Naam voor op de website     : …………………………………………………………………………………………………………………. 

Geboortedatum                                     : …………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres                                                       : …………………………………………………………………………………………………………………. 

Postcode + woonplaats                        : …………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefoon                                                  : …………………………………………………………………………………………………………………. 

E-mailadres                                             : ………………………………………………………………………………………………………………… 

Datum :                                                                                           Handtekening : 

……………………………………………………………..                                 ………………………………………………………………………………… 

Datum :                                                                                           Handtekening  ouder(s)/verzorger(s) *: 

……………………………………………………………..                                 ………………………………………………………………………………… 

*Bij aanmelding van personen jonger  dan 18 jaar is de handtekening van de ouder(s)/verzorger(s) verplicht! 

 

 



 

Karate-do Academie Itosu Club van 50. 

 Het aanmeldingsformulier kan worden ingeleverd bij Gerrie van Tilburg. 

 Wij stellen het zeer op prijs als u de onderstaande machtiging wilt ondertekenen, dit scheelt ons en u 

werk en bespaart Karate-do Academie Itosu kosten. 

 Opzeggen van het lidmaatschap van de Karate-do Academie Itosu Club van 50 kan schriftelijk of via e-

mail voor aanvang van het nieuwe jaar. 

 Betaling kan contant aan Gerrie van Tilburg of via bank of giro naar  

rekeningnummer NL82 RABO 016 58 47 336  onder vermelding van uw naam en club van 50. 

 

 

MACHTIGINGSFORMULIER KARATE-DO ACADEMIE ITOSU CLUB VAN 50 

Hiermee verleent ondergetekende toestemming aan Karate-do Academie Itosu uit Waalwijk, de jaarlijkse 

bijdrage van € 50, van zijn of haar bankrekeningnummer af te laten schrijven. 

Naam                                          : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Bankrekeningnummer             :…………………………………………………………………………………………………………..................... 

Betreft het lidmaatschap van : 1) ………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                       2) ………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                       3) ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Het bedrag wordt geïnd omstreeks de 25e van de 1e maand van elk jaar en in geval van een nieuw 

lidmaatschap, omstreeks de 25e van de eerstvolgende maand. 

 Ondergetekende heeft deze machtiging goed gelezen en is bekend met het feit dat betalingen tot 

uiterlijk 30 dagen na afschrijving ongedaan kunnen worden gemaakt. 

 

Datum             : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Handtekening : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 


