
15 t/m 17 september 2017

           
        

ACTIVITY 
FOUNDATION

Maximaal één persoon per inschrijfformulier!!

Naam: ..........................................................................................Voornaam:  .....................................................................(max. 1 pers)

Telefoonnummer(nood): ............................................................................................................................................................................

Emailadres: ....................................................................................................................................................................................................................

Sportschool: ................................................................................................................................................................................................................

Leeftijd: .............................................................................................................................................jaar .....................................................................

Graduatie: ......................................................................................................................................kyu / dan ....................................................

Vegetarisch:  ja /  nee
Vervoer:  eigen vervoer /  bus
T-shirt:  ja / maat:  S  M  L  XL  XXL
  nee

Bijzonderheden met betrekking tot allergieën, medicijngebruik en dieet:

...................................................................................................................................................................................................................................................

Hierbij machtig ik Stichting Activity Foundation éénmalig het volgende bedrag 
af te schrijven van mijn rekening:

  Trainingsweekend € 120,00 /  96,00 incl. korting
  Trainingsweekend + bus € 145,00 /  121,00 incl. korting
  Trainingsweekend + bus + t-shirt € 170,00 /  146,00 incl. korting
  Trainingsweekend + t-shirt € 145,00 /  121,00 incl. korting
  Trainingsweekend (niet-leden) € 150,00 /  120,00 incl. korting

Rek.nr.: 

Ten name van: ............................................................................................. Te: ....................................................................................................

Plaats: .................................................................................................................... Datum: ......................................................................................

Handtekening: .........................................................................................................................................................................................................

Trainingsweekend Ameland
Trainingsweekend Ameland
15 t/m 17 september 2017

      
the 

 inner
way

Onder leiding van:
Shihan Egberth Thomas (7e dan) 
Shihan Frank Liew-On (5e dan)
Sensei Rauno Rosenqvist (4e dan)
Sensei Mark Potma (3e dan) 
Sensei Peter Smit (3e dan) 
Sensei Sinisa Cosic (3e dan)

Ik ga hierbij akkoord met het reglement workshops en cursussen van Sportclub F en F The Inner Way.



Vertrek
Datum:  vrijdag 15 september 2017
Tijd:  13.00 uur
Adres:  Lange Veemarktstraat 3
Plaats:  Sneek
(Deelnemers uiterlijk aanwezig op Holwerd 
om 14.45 uur)

Terug
Datum:  zondag 17 september 2017
Tijd:  18.30 uur
Adres:  Lange Veemarktstraat 3
Plaats:  Sneek
(Aankomst boot Holwerd 17.15 uur)

Vervoer
•  Van Sneek naar Holwerd:

Eigen vervoer of Bus
•  Van Holwerd naar Sneek:

Eigen vervoer of Bus

Prijs
• Leden  €  120,00 /  €  96,00 incl. korting
• Niet leden  €  150,00 /  € 120,00 incl. korting
• Bus  €  25,00
• T-shirt  €  25,00

Korting
Deelnemers die zich schriftelijk/via email 
aanmelden vóór 21 juli 2017 ontvangen 20% 
korting op de prijs van het trainingsweekend.

Gedurende het trainingsweekend verblijven 
we op: Kampeerboerderij “Zonnebloem”
Willibrordusstraat 18
Buren (Ameland)
Tel. nr: 0519 - 542202
www.zonnebloemameland.com

Betaling
Door bijgevoegd inschrijff ormulier inclusief 
machtiging volledig in te vullen betaal je het 
trainingsweekend. Vergeet niet het juiste 
bedrag aan te kruisen.
Het totaalbedrag wordt in september 2017
afgeschreven.

Niet Vergeten
• Karatepak
• Sportschoenen
• Sportkleding
• Regenkleding
• Zwemkleding
• Scheenbeschermers
• Slaapzak + kussensloop o.i.d.
• Handdoeken
• Toiletgerei
• Zakgeld
•  Drinken en versnaperingen voor tussendoor

Lever het inschrijff ormulier zo spoedig 
mogelijk in, maar uiterlijk voor 10 september 
2017. Je krijgt 20% korting op prijs van 
het trainingsweekend wanneer wij jouw 
schriftelijke aanmelding voor 21 juli 2017 
hebben ontvangen.

Voor meer informatie kun je terecht bij:
Sportclub F en F The Inner Way
Lange Veemarktstraat 3
8601 ET Sneek
Tel. nr.  0515 - 432030
E-mail:  info@sportclubfenf.nl
www.sportclubfenf.nl

Osu,
Opnieuw organiseert Stichting Activity Foundation haar jaarlijkse trainingsweekend op 
Ameland voor jeugd en volwassenen. De algehele leiding is in handen van Shihan Egberth 
Thomas (7e dan), Shihan Frank Liew-On (5e dan), Sensei Rauno Rosenqvist (4e dan), 
Sensei Mark Potma (3e dan), Sensei Peter Smit (3e dan) en Sensei Sinisa Cosic (3e dan).

Het trainingsweekend kent een maximum van 125 deelnemers. Wil je zeker zijn van 
een plaats, meld je dan zo snel mogelijk aan. Eveneens bestaat er weer de mogelijkheid 
gebruik te maken van de bus voor het vervoer van Sneek naar de pier vice versa. Voor de 
bus geldt een maximum van 50 personen. Als herinnering aan het trainingsweekend kun 
je weer een prachtig t-shirt kopen.

Om de organisatie zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen, verzoeken wij je het 
aanmeldingsformulier inclusief machtiging zo spoedig mogelijk in te leveren. Meld je 
schriftelijk aan vóór 21 juli 2017 en ontvang een korting van 20% op de prijs van het 
 trainingsweekend (dus exclusief bus en/of t-shirt). Je kunt je aanmelden tot uiterlijk 
10 september 2017.

Door het bijgevoegde inschrijff ormulier inclusief machtiging ingevuld in te leveren bij 
Sensei of één van de Senpai’s, kun je je aanmelden voor trainingsweekend Ameland. Wil 
je gebruik maken van de bus, dan dien je dit op het inschrijff ormulier inclusief machtiging 
aan te geven. Hiervoor wordt wel een extra bijdrage van € 25,00 gevraagd. Kruis je “ei-
gen vervoer” aan, dan wordt er vanuit gegaan dat je het vervoer zelf geregeld hebt. Wil 
je een herinnering aan het trainingsweekend in de vorm van een t-shirt, geef dit dan aan 
op het inschrijff ormulier inclusief machtiging. De prijs bedraagt € 25,00. Vergeet niet je 
maat te vermelden.


