Amsterdam, januari 2018

Dutch Aikikai
Foundation

Beste Aikidoka,
Bijgevoegd vind je een machtigingsformulier om jaarlijks de contributie van de Dutch Aikikai
Federation (DAF) te voldoen. De dojo waarin je traint is bij de DAF aangesloten. Voor 2018
bedraagt de contributie € 35 (voor studenten en jeugd tot 18 jaar is dit € 15).
De DAF is het overkoepelende orgaan in Nederland voor het Aikido Aikikai volgens de lijn Tissier.
De technisch directeur is Wilko Vriesman. De DAF is als onderdeel van de Nederlandse Aikikai
volledig erkend door de Hombu, het Japanse hoofdkwartier van de Aikido Aikikai. Op nationaal
niveau maakt de DAF deel uit van de sectie Aikido van de Federatie Oosterse Gevechtskunsten
(FOG). FOG is lid van Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF)
en vertegenwoordigt daar haar lidorganisaties.
Lidmaatschap houdt in dat je:
• Kunt deelnemen aan examens voor door de Hombu erkende gradueringen
• Verzekerd bent via de ongevallenverzekering van de DAF
• Korting krijgt op stages en workshops die georganiseerd worden door de DAF en aan haar
gelieerde dojo’s
Daarnaast zijn er de volgende opleidingen die je kunt volgen:
• Dangradentraining
• Shodanvoorbereiding
• Hogere kyugradentraining
• Talentontwikkeling
• DAF dag
De data, tijden en prijzen voor de specifieke opleidingen zijn te vinden op onze website:
www.dutchaikikaifoundation.nl
We verzoeken je het machtigingsformulier volledig ingevuld op te sturen naar:
Stichting Aikikai Holland, Postbus 128, 1000 AC, Amsterdam
We wensen je veel plezier in je aikido en als lid van de DAF.
Met vriendelijke groet
Wilko Vriesman Technisch Directeur
Dutch Aikikai Foundation

FORMULIER AUTOMATISCHE INCASSO

Dutch Aikikai
Foundation
Gebruik dit formulier om de DAF toestemming te verlenen tot het automatisch incasseren van de jaarlijkse contributie.
Het bedrag voor 2018 is € 35 voor REGULIER, € 15 voor JEUGD/ STUDENT.
Stuur dit formulier vervolgens naar: Stichting Aikikai Holland, Postbus 128, 1000AC Amsterdam

1 Algemene Gegevens

Naam van de lid

___________________________________________

Dojo

___________________________________________

Bondsnr.*

___________________________________________
*ingevulld door de leraar/ dojohouder

2 IBAN

Automatische incassering van IBAN

_____________________________________

Naam waaronder de bankrekening vermeld staat

_____________________________________

Hierbij machtigt u de DAF tot automatische incasso van de jaarlijkse contributie. De automatische incasso wordt van kracht met de
ondertekening van dit formulier door de ondertekeninsgsbevoegde.

3 Ondertekening

Datum

____________________________________________

Plaats

____________________________________________

Handtekening

____________________________________________
Door ondertekening verklaart ondergetekende dat de door hem/haar vermelde gegevens op dit formulier correct zijn.
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