Sectie Yoseikan Aikido
Aangesloten bij Aikido Nederland
Vening Meineszstraat 7
6767 AJ Ede
www.yoseikanaikido.nl

Uitnodiging landelijke examens Yoseikan Aikido
Plaats :
Adres
Datum
Aanvang

:
:
:
:

Budo Academy Physical
Vening Meineszstraat 7, 6717 AJ Ede; 0318-635144
Zondag 16 december 2012
10:00 uur

Bijgaand formulier volledig ingevuld en ondertekend voor 9 december 2012
opsturen naar examens@yoseikanaikido.nl.
Betaling voor de examens graag voor 13 december 2012 overmaken naar:
(Rabo)bankrekening
1625 93 422
Ten name van
Yoseikan Aikido, te Veenendaal
Onder vermelding van
1e Kyu of xe Dan Examen dec 2012
€ 20,- voor een 1e Kyu
€ 50,- voor 1e of 2e Dan
€ 65,- voor 3e Dan of hoger
€ 25,- voor een herexamen

Wanneer er sprake is van enig letsel van de kandidaat, dient een doktersattest overlegd te worden. Dit
attest dient tegelijkertijd met dit formulier ingediend te worden.
De examencommissie wordt hierover geïnformeerd en kan dan zo mogelijk rekening houden met een
eventuele (permanente) handicap. Wanneer sprake is van een tijdelijke blessure, die eventueel goed en
volledig afleggen van het examen bemoeilijkt of onmogelijk maakt, wordt de kandidaat geadviseerd
genezing van de blessure af te wachten en een latere datum voor het examen te kiezen. Het niet in staat
zijn een examen volledig af te leggen kan de kans van slagen verminderen of zelfs onmogelijk maken.

Sectie Yoseikan Aikido
Aangesloten bij Aikido Nederland
Vening Meineszstraat 7
6767 AJ Ede
www.yoseikanaikido.nl

Aanvraagformulier landelijke examens Yoseikan Aikido
Naam leraar: _____________________________________________________
Houder van de: ________e Dan | Dojo: _________________________________
Vraagt examen aan voor:1e Kyu | 1e Dan | 2e Dan | 3e Dan | 4e Dan | Herexamen

Naam:_______________________________________________________M/V
Geb.datum:____________________Geb.plaats: _________________________
Adres: __________________________________________________________
Postcode:_____________ Woonplaats:_________________________________
E-mail: __________________________________________________________
Houder van: ____ Kyu / Dan

Sinds:_________________________________

Bij herexamen datum vorig examen:

……… / ……… / ……………

De ondergetekenden verklaren dat de gegevens juist en volledig zijn ingevuld.
Plaats: _________________________________Datum:___________________
Handtekening leraar:

Handtekening kandidaat:

___________________________

___________________________

Handtekening Technisch Directeur Sectie Yoseikan Aikido:

__________________________

