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Kyorakukan  Lid worden 2014 

Lid worden van de Stichting Aikido Kyorakukan: 
 
Graag ontvangt Kyorakukan jou bij onze Aikido vriendenclub. 
 

� Je hebt recht op één gratis les. Als je nog geen Aikido ervaring hebt, dan kan je na de gratis 
les eventueel kiezen voor 9 vervolglessen voor € 30,- 

 
�  Lever bij de 2de les het volledig ingevulde inschrijfformulier in bij je Sensei. 

 
� Ben je in het bezit van een geldige U-pas of Breda-pas, lever dan een kopie van je pas in met 

het inleveren van het inschrijfformulier. 
 

� Je wordt na de gratis les of de 9 vervolglessen automatisch lid, tenzij je na de 9 de vervolgles 
aangeeft geen lid te willen worden. 

 
� Je ontvangt van Kyorakukan een welkomstpakket (met daarin o.a. Kyorakukan t-shirt, 

dojoregels, machtingsformulier en overige informatie). 
 

� Je kunt de contributie via automatisch incasso of per factuur betalen. 
 

�  Stuur het ingevulde machtigingsformulier naar de penningmeester (per post naar Emmastraat 
34, 4701 GG, Roosendaal of een scan per email naar penningmeester@kyorakukan.com) of 
lever het formulier in bij je Sensei. 
 
of 

 
Neem per mail contact op met de penningmeester (penningmeester@kyorakukan.com)  
voor betaling per factuur. 

 
� Je betaalt € 12,50 inschrijfgeld (deze wordt verrekend met de eerste contributie betaling). 

 
� Je ontvangt een contributie overzicht van de penningmeester 

 
� Je zorgt ervoor dat je binnen 1 maand na het lid worden een keikogi (judopak) hebt 

aangeschaft. 
 

� Je zorgt ervoor dat je binnen 2 maanden de benodigde trainingsattributen (Jo en Bokken) hebt 
aangeschaft (in overleg met je Sensei). 

 
� Kyorakukan is aangesloten bij de Aikido bond Enbukan. Hiervan word je automatisch lid en je 

betaald hiervoor een jaarlijkse contributie. Voor meer informatie: www.enbukan.nl 
 
 
Wij doen ons best om je een plezierige tijd op de tatami te bezorgen. 
 
Mocht je opmerkingen of aanmerkingen hebben dan horen wij dat graag. 


