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Onderwerp: KBN Jeugdkaratedag 2014  
 
Maarsbergen, 2 september 2014 
 
 
Geachte Sportschoolhouder, 
 
Op zondag 21 september is het alweer zover. Hierbij ontvangt u een uitnodiging om uw 
jeugdkarateka’s deel te laten nemen aan de 4

e
 KBN Jeugdkaratedag in Sportcomplex De Sypel, 

Parkweg 3 te Harderwijk. 
 
Deelname 
Deelname aan de KBN Jeugdkaratedag is voor alle jeugdkarateka’s van 6 t/m 14 jaar, ongeacht hun 
kyu-graad.  
Voor KBN-leden is deelname gratis! Neem je KBN-paspoort mee zodat je je deelname aan de JKD 
kunt laten aftekenen! 
Ook niet KBN-leden in de leeftijd van 6 t/m 14 jaar zijn van harte welkom. Voor hen bedraagt 
deelname € 12,50 ter plekke te betalen.  
 
Voor niet-KBN-leden geldt de volgende aanbieding: 
Besluit je op de Jeugdkaratedag lid te worden van de KBN dan krijg je direct je KBN-karatepaspoort 
gratis (normaal gesproken € 12,00) uitgereikt waarin je meteen je deelname aan de KBN 
Jeugdkaratedag kunt laten aftekenen! Wil je hiervan gebruik maken, neem dan een pasfoto mee! 
 
Tijdens de Jeugdkaratedag kunnen de deelnemers een aantal workshops volgen en is er ook voor de 
ouders weer een programma. 
 
Karateka's kunnen zich individueel aanmelden via http://jeugdkaratedag.kbn.nl. Het heeft echter onze 
voorkeur dat u alle deelnemende leerlingen van uw sportschool in één keer aanmeld via een Excellijst. 
Deze Excellijst kunt u downloaden vanaf de eerder genoemde website. 
 
Voor meer informatie over de Jeugdkaratedag bezoekt u de website http://jeugdkaratedag.kbn.nl of 
stuurt u een mail naar jeugdkaratedag@gmail.com 
 
Verzoek deze informatie in uw school/vereniging bekend te stellen zodat we ook dit jaar weer een 
mooie dag kunnen organiseren voor onze KBN jeugdkarateka's. 
 
Hopend op de aanwezigheid van uw leerlingen. 
 

Met vriendelijke groet, 
 

Carole Konings 
Office Manager KBN 
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