
Uitnodiging clubexamens februari 2023  

Beste leden en ouders/verzorgers,  

Op 5 februari organiseert Taekwondo Eindhoven weer clubexamens. Tijdens 

deze examens kan je laten zien dat je klaar bent voor de volgende band en 

we gaan de komende tijd hard trainen zodat zo veel mogelijk mensen kunnen 

slagen. Daarbij is het natuurlijk belangrijk dat je ook naar de verschillende 

trainingen komt zodat je alle onderdelen mee krijgt en voldoende bent voorbereid. Als de trainer bij 

wie jij je inschrijft denkt dat je er nog niet klaar voor bent krijg je dat direct te horen. Als je jezelf 

inschrijft via de mail en de trainer denkt dat je er nog niet klaar voor bent krijg je dit bij je 

eerstvolgende training te horen. 

Verder zal bij dit examen de nieuwe exameneisen gelden zoals deze op de site vermeld staan, zie 

https://taekwondo-eindhoven.nl/home/examenstof/ voor dit overzicht inclusief filmpjes. 

Inschrijven kan door het onderstaande formulier in te vullen. De eigen bijdrage voor het examen is 

€15,00 en wordt automatisch geïncasseerd door onze penningmeester. Dit geprinte formulier moet 

uiterlijk zaterdag 21 januari worden ingeleverd bij Ian, Agnes of Ilona. Het formulier mag ook digitaal 

worden opgestuurd naar info@taekwondo-eindhoven.nl waarbij het van belang is dat er een digitale 

handtekening wordt vermeld. Leden jonger dan 18 jaar moeten toestemming hebben van hun 

ouders.  

De exacte groeps- en tijdsindeling van de examengroepen wordt uiterlijk 28 januari bekendgemaakt 

via de mail. Aangezien we verwachten dat er veel mensen op examen gaan is het mogelijk dat jouw 

examen pas in de middag zal zijn.  

 

Mochten er vragen zijn, dan kan je contact zoeken met één van de trainers.  

 

Met vriendelijke groet, 

De technische commissie van Taekwondo Eindhoven 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Naam: ___________________________________________ Huidige band: ___________________ 

Leeftijd:___________________________________________ Gaat op voor: ___________________ 

Emailadres: ________________________________________________________________________ 

Door dit formulier te ondertekenen geef ik, als lid of in het geval van minderjarigheid van het lid als 

ouder/verzorger, toestemming aan Taekwondo Eindhoven om de examenbijdrage van €15,00 

middels automatische incasso te incasseren.  

Handtekening  

en naam 
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