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Type inschrijving (geef aan wat van toepassing is): 
 Sportschoolhouder, club of vereniging (voeg een recente pasfoto toe) 
 Lid (voeg een recente pasfoto toe) 
 Begunstiger (een pasfoto is niet nodig) 
 
 
Achternaam:    Man    Vrouw 

 
Voornaam/namen:   Geboortedatum:  

 
Adres:   Geboorteplaats:  

 
Woonplaats:   Postcode:  

 
Emailadres:   Telefoonnr.:  

 
IBAN-rekeningnummer:   

 
Ten name van:   

 
Kyu graad:   

 
Dan graad:   

 
Organisatie:   

 
Sportschool/club:   Nummer:  

 
 
Dit formulier duidelijk leesbaar ingevuld en voorzien van handtekening en recente pasfoto met een 
maximaal formaat van 40x50mm (b*h) inleveren bij de docent of sturen aan het WKFN-secretariaat. 
 
Let op: Leden met een Dan graad dienen ook een kopie van het diploma met de hoogst behaalde 

Dan graad mee te sturen. 
 
Ondergetekende gaat akkoord met: 

• De statuten en de reglementen van de Wado Karate Federatie Nederland zoals gepubliceerd 
op de WKFN-website www.wkfn.nl ; 

• Het gebruik van uw emailadres voor berichtgeving over de WKFN. 
 
 
Plaats:   Datum:  

 
 
Handtekening:  (Voor minderjarigen naam en handtekening ouder/voogd) 

 
 
Achternaam:   Voornaam:  

 
 
 

→ Ga verder op de volgende pagina  
 

Graag de 

pasfoto los 

bijvoegen. 
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Contributie WKFN 
De contributie verloopt per kalenderjaar en is als volgt per lidmaatschap vastgesteld: 

• Op 1 januari jonger dan vijftien jaar: € 15,- 

• Op 1 januari vijftien jaar of ouder: € 25,- 

• Sportschoolhouders: € 50,- 

• Begunstiger: € 10,- 

• Eenmalige bijdrage WKFN-paspoort: € 5,- 
 

Bij inschrijving na 1 juli is slechts de helft van de jaarcontributie van dat jaar verschuldigd. De 
eenmalige paspoort bijdrage blijft hetzelfde. 

 
Lees meer over het lidmaatschap https://www.wkfn.nl/lidmaatschap.html . 

 
Betaalmethode “zelf overmaken” 

Graag de verschuldigde WKFN-contributie inclusief de eenmalige bijdrage voor het WKFN-
paspoort overmaken op: 

• IBAN-bankrekeningnummer NL78INGB0008539078; 

• Ten name van Wado Karate Federatie Nederland, Almere; 

• Onder vermelding van “WKFN-lidmaatschap” én de naam van degene die lid wordt. 
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