Algemene registratie
De Stichting Nunchaku Nederland (SNN) is een rijks erkende sportorganisatie en is aangesloten bij de
Federatie Oosterse Gevechtssporten (FOG), het NOC*NSF en de World Nunchaku Association (WNA).
Bij alle activiteiten door, of staande onder auspiciën van, de Stichting Nunchaku Nederland mag
alleen gebruik worden gemaakt van de officiële veiligheids-nunchaku die specifiek ontwikkeld is voor
sportbeoefening. Over deze veiligheids-nunchaku is een positief rapport uitgebracht door het
Gerechtelijk Laboratorium van het Ministerie van Justitie te Rijswijk, onder nummer 88.10.20.29/XIII.
Deze officiële veiligheids-nunchaku is voorzien van de naam en logo van de World Nunchaku
Association.

Aan de beoefening van de sport Nunchaku-do onder auspiciën van de Stichting Nunchaku Nederland
zijn strikte voorwaarden verbonden:
a) Het vervoer van de veiligheids-nunchaku mag alleen geschieden in een gesloten foedraal.
b) Het beoefenen van de sport Nunchaku-do mag alleen geschieden in besloten ruimten.

De bij de Stichting Nunchaku Nederland geregistreerde ontvangen:
a) Officieel SNN-paspoort.
b) Onderricht door een (rijks)erkende leerkracht.
c) Mogelijkheid tot deelname aan stages, wedstrijden en demonstraties.
d) Periodiek orgaan Touché.
Registratiegeld: t/m 17 jaar: € 22,50 per jaar en 18 jaar en ouder: € 27,50 per jaar te storten op IBAN
NL45ABNA0546066100.
Alle registraties geschieden via de geassocieerde instellingen met bijsluiten van twee recente
pasfoto’s en onderstaande gegevens. Voor minderjarigen behoren ouders, voogd of wettelijke
vertegenwoordiger mede te ondertekenen als akkoordbevinding.

AVG
Graag maken wij u erop attent dat bij deelname aan activiteiten door- of onder auspiciën van de
SNN de deelnemer zich confirmeert aan het feit dat er foto’s
en/of videobeelden worden gemaakt welke uitsluitend gebruikt worden in de Touché, op de
website en facebook van de SNN, welke in relatie staan tot het
evenement en de Nunchaku-sport. Indien men zich daar niet aan kan confirmeren is deelname niet
mogelijk.

Ledenadminstratie:
Oliemolen 11
1541 RV Koog a/d Zaan
adminstratie@nunchaku.org

Secretariaat:
Zanderij 21
1185 ZM Amstelveen
info@nunchaku.org

Algemene registratie

Ondergetekende(n) verklaart zich akkoord met het gestelde hier boven.
Naam:
Adres:
woonplaats:
geboortedatum:
telefoonnummer:
e-mailadres:
lid van sportschool:
naam nunchakuleraar:

Handtekening nunchakuka

Ledenadminstratie:
Oliemolen 11
1541 RV Koog a/d Zaan
adminstratie@nunchaku.org

Voornaam:
postcode:
sportschoolcode:
geboorte plaats:
nationaliteit:
te:
datum inschrijving:

handtekening ouder/ voogd/ vertegenwoordiger

Secretariaat:
Zanderij 21
1185 ZM Amstelveen
info@nunchaku.org

