Informatie voor de aanvraag van een licentie inclusief Event Pass van World Taekwondo
(versie februari 2019)
Aanvragen kunnen persoonlijk ingediend worden. Let wel: het inleveren van alle voor nieuwe aanvragen
benodigde gegevens en documenten (zoals kleurenpasfoto en kopie geldig paspoort of nationale
identiteitskaart) dient digitaal te geschieden.
S.v.p. ook duidelijk aangeven of het een licentie voor een atleet of voor een official betreft.
Het is slechts mogelijk de licentie voor één kalenderjaar aan te vragen. De kosten per kalenderjaar zijn
momenteel:

• 1 jaar WT licentie inclusief Event Pass

€ 45

Bij aanvragen die na 1 november (datum onder voorbehoud) worden ingediend is de licentie geldig voor de
resterende maanden van het lopende kalenderjaar en voor het gehele volgende kalenderjaar.
Eerste aanvraag
Bij de eerste aanvraag van een licentie hebben we uw kleurenpasfoto, een geldig legitimatiebewijs (ID kaart
of paspoort), eventueel Kukkiwonpas, uniek emailadres (niet al in gebruik voor een andere licentiehouder),
NAW-gegevens (inclusief roepnaam), de naam van uw sportclub en uw graduatie nodig.
De documenten dienen in JPEG formaat en duidelijk en recht te worden aangeleverd (schuin ingescande
pasfoto's of paspoorten of documenten ondersteboven) worden niet in behandeling genomen.
Voor documentvereisten zie instructie:
WTF GMS FORMATTING INSTRUCTIONS FOR REQUIRED DOCUMENTS
Let wel: Het BSN nummer op het identiteitsbewijs moet niet zichtbaar zijn. Het documentnummer en de
expiratiedatum moeten wel zijn te verifiëren.
Documenten verstuurt u digitaal naar info@taekwondobond.nl o.v.v. WT licentie en uw bondslidnummer.
De aan de aanvraag verbonden kosten maakt u over op rekeningnummer NL45ABNA0431718717 t.n.v.
Taekwondo Bond Nederland, o.v.v. WT licentie en uw bondslidnummer (bijv. WT licentie, T123456).
Zonder betaling wordt geen licentie aangevraagd.
Houdt er rekening mee dat uw licentie pas actief is na afhandeling van de verwerkingsprocedure en
goedkeuring door World Taekwondo en dat ontvangst van een fysiek pasje geruime tijd kan duren i.v.m.
onder meer productie en verzending vanuit Zuid-Oost Azië en cumulatieve verzending c.q. verstrekking.

