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Beste budoka,
Federatie Eurobudo Nederland streeft ernaar om kwaliteit te leveren aan de leden. Het bestuur levert vele inspanningen om deze
kwaliteit te waarborgen. Uiteraard hebben ook de leden een aandeel in het waarborgen van deze kwaliteit. Er worden federale
trainingen georganiseerd die een uitstekende voorbereiding zijn voor het dan-examen, verscheidene stages van hoge kwaliteit
geboden, kernploegtrainingen en wedstrijden georganiseerd. Als lid kun je daarnaast je individuele budopeil hooghouden en
groeien als budoka door deel te nemen aan zoveel mogelijk van de bovengenoemde activiteiten.
Federale Training
Deze trainingen bereiden je voor op je dan-examen. Als je regelmatig aanwezig bent doorloop je het hele traject van alle technieken,
stijlvormen en partneroefeningen die je nodig hebt voor het examen. Er wordt gesleuteld en geschaafd aan je uitvoering door zeer
ervaren leraren. Een goede leraar kan het verschil maken tussen een goed of een slecht examen. Onderdelen die tijdens de lessen
op de eigen school wellicht minder vaak worden behandeld zoals zelfverdediging tegen mes/stok, bunkai en valbreken komen
ook met regelmaat aan bod. Een ander doel is het trainen met met leraren en budoka buiten je eigen school. Kennis delen en
doorgeven is van groot belang om een hoog budoniveau te bereiken.
Ieder Euro Budo-lid is welkom op de Federale Training. Vanaf 3e kyu word je verwacht zo vaak mogelijk te komen met het oog op
het toekomstige dan-examen. Uiteraard wordt er ook rekening gehouden met de jeugd. Er kan door de bond gekozen worden om
de Federale Trainingen op te splitsen naar bijvoorbeeld graad of leeftijd en de trainingstijden hierop aan te passen.
Vergeet niet na iedere Federale Training je bondspas te laten aftekenen door de bond. Dit is je eigen verantwoording. Bij aanvraag
van een dan-examen kan om een kopie van de bondspas gevraagd worden om te zien of je voldoende aanwezig bent geweest.
Kernploegtrainingen
Federatie Euro Budo Nederland streeft ernaar om met haar selectie op EK’s en WK’s uit te komen met dames- en herenteams op de onderdelen Forms en Fights. De kernploeg is de opstap naar de nationale teams (de selectie). Wil je hiervoor in aanmerking komen dan dien
je te voldoen aan de geldende selectiecriteria. Deze zijn op te vragen bij de bondscoaches tijdens de Federale Trainingen of via e-mail.
Lid worden van Eurobudo
Om mee te kunnen/mogen doen aan diverse door Euro Budo georganiseerde evenementen en evenementen van aangesloten
scholen moet je lid zijn van Federatie Euro Budo Nederland. Dit heeft verschillende voordelen;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een eigen Bondspas
Verzekering (polis op www.febn.nl)
Deelname aan evenementen is voor leden soms voordeliger dan wanneer je niet lid bent.
Gratis deelnemen aan Federale Trainingen (v.a. 14 jaar)
Gratis deelnemen aan Scheidsrechtersopleidingen (v.a. 16 jaar)
De mogelijkheid tot het deelnemen aan stages op hoog niveau, georganiseerd door Euro Budo
(Internationaal) Erkende diploma's
Kernploegtrainingen (indien uitgenodigd door de bondscoaches Fights en/of Forms)
Nationale- en internationale wedstrijden
Digitaal bondsblad

Lidmaatschap van Eurobudo kost € 22,- per jaar voor leden t/m 15 jaar en € 25,- per jaar voor leden vanaf 16 jaar. Je kan bij je eigen
leraar een inschrijfformulier opvragen en deze inclusief pasfoto terugmailen naar: info@febn.nl. Het geld maak je over naar Federatie
Euro Budo Nederland. Na het eerste jaar treedt de automatische incasso in werking. Na het afronden van je inschrijving ontvang je
een Bondspas. Hierin worden jouw vorderingen bijgehouden.
Met sportieve groet,

Het bestuur van Federatie Euro Budo Nederland
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Dit formulier geheel ingevuld met bijvoeging van een recente duidelijke digitale pasfoto plus eventueel
kopieën van diploma’s (dangraden, scheidsrechter, leraar) per e-mail sturen naar Federatie Euro Budo Nederland.
Verzending per e-mail naar: info@febn.nl.
Gegevens
Achternaam:
Voornamen:
Geboortedatum:
Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnummer
Privé:

Mobiel:

E-mailadres:
Naam vereniging:
Naam leraar:
Tak van sport:

Stijl:

Aanmeldingsdatum:
OPTIE (indien gewenst aanvinken en bedrag toevoegen aan het contributiegeld
1 x plastic omslaghoes ter bescherming van de Bondspas € 1,Contributie:
De contributie bedraagt € 22,- per jaar voor leden t/m 15 jaar en € 25,- per jaar voor leden vanaf 16 jaar.
Bij inschrijving t/m 31 juni van het lopende kalenderjaar dient het volledige contributiebedrag en inschrijfgeld
betaald te worden. Bij inschrijving tussen 1 juli en 31 december van het lopende kalenderjaar is de helft van het
contributiebedrag verschuldigd. De Euro Budo Bondspas wordt na betaling overhandigd via de eigen leraar.
Door het ondertekenen gaat men akkoord met de voorwaarden gesteld door Federatie Euro Budo Nederland.
De contributie voor het eerste jaar moet u zélf overmaken naar bovenstaand rekeningnummer.
Vermelden: Contributie FEBN, naam aan te melden lid + het jaar waarvoor u het lidmaatschap betaald.
Plaats:

Datum:

Handtekening:

Dit gedeelte is t.b.v. ledenadministratie:

Datum afgehandeld:

Lidnummer:
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Machtiging automatische incasso per jaar.
De verschuldigde contributie zal na het inleveren van dit volledig ingevulde formulier voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar geïncasseerd worden van het door u opgegeven rekeningnummer. Bij een onrechtmatige incasso heeft u altijd het recht om bij uw bank de afboeking
binnen 30 dagen te storneren.

Achternaam:
Voornaam:
Adres:
Postcode/Woonplaats:
Telefoonnummer:
Mobiel:
E-mailadres:

machtigt hierbij Federatie Euro Budo Nederland om, tot wederopzegging, per jaar € 22,- of € 25,te doen afschrijven van zijn/haar bankrekeningnummer:
IBAN: (nb. 1 leesteken per vakje)

Plaats:
Datum:

-

-

Handtekening:

Dit gedeelte is t.b.v. ledenadministratie:

Datum afgehandeld:

Lidnummer:

