N.T.M.B. ®
NEDERLANDSE TANG SOO DO MOO DUK KWAN BOND
Waarom lid worden van deze Bond?
Wel, deze organisatie is aangesloten bij de Nederlandse Culturele Sportbond. Door dit lidmaatschap van de
N.T.M.B. bij de Culturele Sportbond genieten de leden rijkserkenning. Tevens is zij lid van de European
Moo Duk Kwan Tang Soo Do Federation, dewelke contact en samenwerking onderhoudt tussen
verschillende landen waar eveneens Tang Soo Do wordt beoefend.
De N.T.M.B. is de organisatie dewelke de Tang Soo Do kunst in ons land propageert en op alle mogelijke manieren tracht te
bevorderen en te leiden. Dit met het doel eenheid te brengen en te behouden, zodat allen eensgezind het Tang Soo Do in Nederland
kunnen beoefenen. Het lidmaatschap van de N.T.M.B. biedt gelegenheid tot deelname aan diverse nationale en internationale
evenementen. De N.T.M.B. biedt eveneens de gelegenheid deze gevechtskunst in creatieve zin te beoefenen. Dit houdt in gezonde
ontspanning en lichaamsbeweging. Tang Soo Do is een oeroude Koreaanse kunst, waarbij zelfverdediging op de eerste plaats staat.
Trainingsdoel en wedstrijdbeoefening zijn en blijven verschillende bezigheden! Elke school of vereniging, waarvan de leraar is
aangesloten bij de N.T.M.B., is bevoegd examens af te nemen. Daar alle leerlingen naar gelang de vorderingen deze
vaardigheidsproeven moeten afleggen, is men verplicht lid te zijn van de N.T.M.B. Men moet ook N.T.M.B. lid zijn om de behaalde
graden erkend te krijgen. Om lid te worden behoeft u slechts het hieronder bevindende aanmeldingsformulier in te vullen en bij uw
leraar in te leveren of op te sturen en vervolgens ontvangt u per omgaande verdere gegevens. Wij wensen u bij uw Tang Soo Do
beoefening veel plezier en succes!
Het bestuur van de Nederlandse Tang Soo Do Moo Duk Kwan Bond

…………………………………………………………………………………………….......................................
Aanmeldingsformulier
Nederlandse Tang Soo Do Moo Duk Kwan Bond ®
Secretariaat: Th.P.Salm, Bergselaan 162b, 3037CH Rotterdam
Tel: 010-4667792
In blokletters invullen s.v.p.

Naam:……………………….........….. Voornamen:……………………….....……
Geboorteplaats:……………………… .Geboortedatum:…...…-…...…-……….…
Adres:………………………………….Woonplaats:……………………..…....….
Postcode:……………………................Nationaliteit:………………………..……
Telefoon:………………………………Email:…………………………………....
Vereniging/School: SHIM KUNG © Naam Leraar: SABUM NIM R. STARKE
Datum van aanmelding:………-…………-……….
Indien minderjarig, ouders/voogd:

Handtekening:…………………….
*

Handtekening:…………………………

Het jaarlijkse lidmaatschap is €20,- voor 16 jaar en ouder en €15,- t/m 15 jaar.
Eenmalig inschrijfgeld: €10,- voor de N.T.M.B.en voor het bondspaspoort €10,-.
Bij inlevering of toezending van dit formulier, gelieve 2 pasfoto’s mee te zenden.
Op de achterzijde van de foto graag de naam vermelden en naam vereniging / school.
WWW.NTMB.NET

