Judo Club Samoerai Aalter
Dojo:
Gemeentelijk Sportpark
Lindestraat 17
9880 Aalter
Secretariaat:
Wingenestraat 89 C
9880 Aalter

Tel.:
Email:
Website:

0473/718859
gerard.transez@telenet.be
www.jcsamoerai.com

Club Nr.:

4054

Aangesloten bij JUDO VLAANDEREN
lid van de Belgische Judo Bond.

Beste sportvrienden, judoka’s,
Na een welverdiende vakantie hervatten wij het seizoen 2021 - 2022 aan op woensdag 18/08/2021.
En hopen allen terug te zien op de mat.
De groepen zijn als volgt ingedeeld:
Zondag

08:45 - 09:45
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00

30 plussers
1ste, 2de, 3de leerjaar
vanaf 1ste middelbaar

Woensdag

18:00 19:00 20:00 -

19:00
20:00
21:30

1ste, 2de, 3de leerjaar (lagere school)
4de, 5de, 6de leerjaar (lagere school)
vanaf 1ste middelbaar

Vrijdag

19:00 20:00 -

20:00
21:30

4de, 5de, 6de leerjaar (lagere school)
vanaf 1ste middelbaar

(lagere school)

Breng eens een kennis mee naar de training. Iedereen kan in de maanden september en oktober 3
verzekerde initiatie lessen volgen bij ons om te proeven van de judosport.
Aan de ouders zouden we willen vragen om er geen gewoonte meer van te maken om wekelijks te
zitten kijken in lokaal, pas op is niet verboden om te zien hoe uw kinderen trainen.
Dit is vooral storend voor hen en vooral daar men dan toch maar zit te babbelen en wij verwachten dat
zijn op mat stil zijn
Hopend op jullie begrip daarvoor.
Wenst u in te schrijven voor het komend seizoen dan vragen we volgende stappen te ondernemen.
Lidgeld voor het jaar 2021 - 2022 in orde te brengen tarieven terug te vinden in onderstaande tabel.
Gelieve juiste bedrag over te schrijven op rekeningnummer terug te vinden in de tabel.
Het lidgeld uiterlijk betaald tegen 01 september 2021 ( bij laattijdig inschrijven 5€
administratie bij ). Vermeld bij overschrijving zeker NAAM lid om administratie te
vergemakkelijken.
Mogen wij ook vragen bij (her)inschrijven met in orde brengen van de verzekering.
Doktersattest hernieuwen, terug te vinden op website club en tegen 15 van de maand in orde en te
bezorgen in de club, 5 € extra kosten voor laattijdig binnen brengen.
Verval datum is de maand dat je gestart bent.
Gelieve nodige geld over te schrijven op rekening nummer club. Meer info hierover in Bijlage I.
Prijs zie tabel.
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Wie zich inschrijft gaat akkoord met de algemene voorwaarden van de club, zie Bijlage II op website.
En heb je vragen stel die aan ons we zijn altijd bereid te luisteren en samen naar oplossing te zoeken.
Wij kijken er naar uit om jullie allen terug te zien.
Hou steeds website en facebook-pagina in de gaten, veranderingen zullen gecommuniceerd worden
langs deze kanalen.
1ste tot en met 6de leerjaar
Vanaf 1ste middelbaar
Veteranen enkel zondag

100€
120€
100€

Verzekering tot 12 jaar
Vanaf 12 jaar

42€
45€

BE26 290.0546700.29
Wingenestraat 89 C
Judoclub Samoerai Aalter

Alvast bedankt en tot binnenkort,
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Het bestuur.

