
Inschrijfformulier Tang Soo Do school Shi Sun 
 
 
 
 

Leuk dat jij je in wilt schrijven voor deze geweldige sport! 
Op dit formulier vind je handige informatie over Tang Soo Do school Shi Sun en een strook 
om je eigen gegevens in te vullen. 
 
Tang Soo Do school Shi Sun geeft al les in deze Koreaanse verdedigingssport sinds 1992. 
 
Er wordt les gegeven door de hoofdinstructeur; Master Ronald Pander. (in het Koreaans 
noemen we dat Sah Bum Nim) 
We trainen in onze eigen Do Jang aan de oosterparkweg 21 Harlingen. 
 
 
Contactgegevens van de hoofdinstructeur: 
Master Ronald Pander 
Hugo de Grootstraat 42 
8862 VD Harlingen 
06-14963522 
info@shi-sun.nl 
www.shi-sun.nl 
 
Vul de onderstaande gegevens zo volledig mogelijk in en lever die weer in bij de 
hoofdinstructeur voor je volgende training! 
 
 
 

 
 
Naam:…………………………………………………………….  Geboortedatum:…………………………………….. 
 
 
Adres:………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Telefoonnummer(s):……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
E-Mail:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Ik vind het WEL/NIET * goed dat er af en toe foto’s of ander beeldmateriaal gemaakt worden voor 
promotionele doeleinden. 

* doorhalen wat niet van toepassing is 
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Inschrijfformulier Tang Soo Do school Shi Sun 
 
ALGEMENE INFORMATIE EN BEPALINGEN 
 
ALGEMEEN 

• Kom op tijd; zorg dat je genoeg tijd hebt om je om te kleden voor de les begint. 

• Zorg voor schone handen en korte nagels, ook aan de tenen. 

• Doe alle sieraden af of plak ze af (oorbellen bijvoorbeeld) 
 
TRAININGSTIJDEN 
Maandag: 
 16:30-17:00 Tijgers (4-6 jaar) 
 17:00-18:00 Jeugd (7-13 jaar) 
Dinsdag: 
 19:00-20:00 Family Class (vanaf 7 jaar) 
 20:00-21:00 Gevorderden (rode band en hoger) 
Donderdag: 
 16:30-17:00 Tijgers (4-6 jaar) 
 17:00-18:00 Jeugd (7-13 jaar) 
 19:00-20:00 Jeugd (7-13 jaar) 
 20:00-21:00 Volwassenen (14 jaar en ouder) 
 
CONTRIBUTIE 
Tijgers betalen € 13,- per maand 
Jeugd/volwassenen: 
Voor 1 keer per week trainen is de maandelijkse contributie €13,- 
Voor 2 keer per week is de maandelijkse contributie €22,- 
Voor 3 keer of vaker per week is de maandelijkse contributie €25,- 
 
Je kunt de contributie vóór het eind van de maand over maken naar rekeningnummer:  
NL 40 BUNQ 2025 4782 67 op naam van Shi Sun. Ook contante betaling vóór het eind van de maand is mogelijk bij de 
hoofdinstructeur. Om de contributie per maand laag te houden rekenen we wel 12 maanden per jaar. 
 
KLEDING 
Om te trainen heb je ook een uniform nodig; dit kun je bestellen bij de hoofdinstructeur. 

 


