WADO KARATE FEDERATIE NEDERLAND
Nieuwsbrief februari 2014
Beste WKFN leden/karateka’s,
In de nieuwsbrief van december 2013 hebben we jullie laten weten dat we begin 2014 de WKFN
activiteiten kalender zouden publiceren.
Goed nieuws!
We zijn zelfs verder gegaan en hebben de complete WKFN website opgefrist.
Graag willen wij jullie dan ook attenderen op de WKFN website en de informatie die je daarop vindt.
Op de startpagina staat naast algemene informatie ook dé WKFN activiteiten kalender voor de
komende maanden.
Maak je eigen agenda vrij voor deze mooie activiteiten en…
Meld je aan!
Je kunt je nu bijvoorbeeld al opgeven voor de komende scheidsrechter cursus die start op 8 maart,
lees de details in de uitnodiging op de website.
Ook zijn we hard bezig met de Open Kata Cup in april.
Met andere woorden; blijf de kalender in de gaten houden, er gebeurt namelijk van alles.
Wat vind je nog meer op de website?
Naast de algemene informatie en de kalender vind je op de website ook informatie over:
 De ontstaansgeschiedenis van het Wado Karate;
 Hoe de WKFN is georganiseerd en haar functionarissen;
 Diverse reglementen, het lidmaatschap en hoe je lid kan worden;
 De aangesloten sportscholen, nieuws en natuurlijk onze contactinformatie.
Mobiel…
Naast onze “normale” website hebben we ook een mobiele website voor je smart Phone.
Hierop vind je o.a. de activiteiten kalender en onze contactgegevens; die heb je dus altijd bij de hand!
Hoe kom ik bij de websites?
Voor de volledigheid hierbij nog de links naar onze websites:
De normale website:
http://wkfn.nl
De mobiele website:
http://m.wkfn.nl
En facebook:
https://www.facebook.com/pages/WKFN/448721081859827

Heb je suggesties of verbeteringen voor onze websites, of mis je informatie?
Geef dit dan graag aan ons door!
Dank jullie en tot ziens.

Namens het WKFN bestuur
PS
Deze nieuwsbrief, die van december 2013 en de toekomstige nieuwsbrieven staan op http://wkfn.nl/nieuws/.
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De WKFN organiseert diverse bijzondere activiteiten! Zie de activiteitenkalender op wkfn.nl.

