Adriaan Spee

Sportschool
TrainingstijdenMaandag
in de sportzaal ''Scholengroep Cambium" Courtine 2, 5301 DH te Zaltbommel Tijd Leeftijdsgroep van 17:00 tot 17:45 uur 6
t/m 9 jaar beginners van 17:45 tot 18:30 uur10 t/m13 jaar van 18:30 tot 19:30 uur14 jaar en ouder Vrijdag
in de sportzaal Vredeplein 1, 4175 HA te Haaften Tijd Leeftijdsgroep van 18:00 tot 18:45 uur 6 t/m 8 jaar van 18:45 tot 19:30
uur 9 t/m 13 jaar van 19:30 tot 20:30 uur 14 jaar en ouder Kosten Maandelijkse contributie (vanaf 1 september 2016)
Jeugd t/m 13 jaar: &euro; 20,00 14 jaar en ouder: &euro; 25,00 (De maanden juli en augustus zijn kosteloos.) Contributie:
Karate-do Bond (KBN) Eenmalig Inschrijving & paspoort: &euro; 12,- Jaarlijks
- Jeugdleden (t/m 10 jaar.): &euro; 12,- Jeugdleden (tussen 11 en 15 jaar.): &euro; 26,- Senioren (vanaf 16 jaar.): &euro; 32,- Let op! Bij aanmelding 1 pasfoto meegeven aan de sensei.
-- Bovendien ontvang je, als lid van de KBN, vier maal per jaar het karateblad Taiko. -Waarom lid worden van de KBN?
- Want de KBN is de enige door VWS en NOC*NSF erkende karatebond in Nederland en is aangesloten bij de Europese
Karate Federatie (EFK) en de Wereld Karate Federatie (WKF).
- Want de KBN leidt leraren op conform de normen van Academie voor SportKader (ASK) en NOC*NSF.
- Want de KBN organiseert dan-examens.
- Want de KBN stuurt topsporters uit naar de Europese en wereldkampioenschappen en is de organisator van de
Nederlandse en Open Nederlandse kampioenschappen.
- Want de grootste karatestijlen in Nederland vallen onder de paraplu van de KBN.
- Want als alle karateka's zich in Nederland sterk maken in één overkoepelende bond, kunnen we meer doen; meer
televisiezendtijd opeisen, meer stages voor leden organiseren en meer topsportkarateka's opleiden en naar het
buitenland sturen.

http://www.adriaanspee.nl
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