WADO KARATE FEDERATIE NEDERLAND
Eindejaars nieuwsbrief 2013

Beste WKFN leden/karateka’s,
Dit jaar heeft de WKFN diverse bijzondere Wado activiteiten georganiseerd voor alle Kyu- en Dan
graden. Zo tegen het einde van het jaar is dit een mooi moment om alvast vooruit te blikken naar
2014!
In januari start de nieuwe periode voor het WKFN lidmaatschap waarmee je ook in 2014 weer toegang
hebt tot alle voordelen, trainingen, stages, toernooien etc. die het WKFN lidmaatschap je biedt.

Activiteiten
De WKFN is zich flink aan het voorbereiden op het nieuwe jaar, onder andere met het plannen en
organiseren van een aantal zeer bijzondere activiteiten. Denk hierbij aan stages met internationale
gastdocenten zowel in Nederland als daarbuiten…, meerdere toernooien, Dan examen trainingen, het
Nederlands Kampioenschap, uiteraard de WKFN dagen en als klap op de vuurpijl het Europees
Kampioenschap van de F.W.E. (Federation of Wado Kai Europe) in Italië!
We begrijpen dat je behoefte hebt aan een overzicht van alle activiteiten. De WKFN publiceert
hiervoor begin 2014 de “WKFN activiteitenkalender”. Deze kalender geeft je de datum, locatie en soort
activiteit met aanvullende informatie.
Zodra meer details over de activiteiten bekend worden brengen we je op de hoogte via onder andere
de WKFN facebook pagina en via je eigen sportschool/docent.

Contributie en lidmaatschap
Ook prima financieel nieuws; voor 2014 blijft de contributie hetzelfde als in 2013:
 Ben je op 1 januari 2014 jonger dan vijftien jaar: € 15, Ben je op 1 januari 2014 vijftien jaar of ouder:
€ 25, Sportschoolhouders:
€ 50,We vragen je uiterlijk 25 januari 2014 de WKFN contributie over te maken op:
 IBAN bankrekeningnummer NL78INGB0008539078;
 Ten name van Wado Karate Federatie Nederland, Almere;
 Onder vermelding van “WKFN 2014”, je naam én het WKFN lidmaatschapsnummer zoals in je
WKFN paspoort staat.
Lees meer over het lidmaatschap op http://wkfn.nl/lidmaatschap/ .

Wat ons betreft op naar 2014 vol met diverse mooie en bijzondere WKFN activiteiten!

Vast fijne feestdagen.
Het WKFN bestuur
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