TAI IKU
Ko Bujutsu Mol-Achterbos

http://www.tai-iku.be

Lommel, 8 augustus 2018
Beste Ju Jutsuka,
De zomervakantie is al weer meer dan halfweg en dus starten de voorbereidingen van het nieuwe seizoen. De
matten zijn ondertussen al gekuist en ontsmet dus die wachten op nieuwe en oude  voeten.
Belangrijk verschil met vorig seizoen is dat de training op dinsdag nu ook doorgaat in het Sint-Jan
Berchmanscollege en dus niet langer in Dessel. Hiervoor hebben we democratisch gestemd en de meerderheid
is gehoord. We hopen jullie allemaal terug te zien!
Hierbij de nodige info over het ‘hoe en wat’ zodat we snel onze kimono kunnen aantrekken.
Huidige functieverdeling onder onze clubverantwoordelijken :
Vansonhoven Jozef St.Theresiastraat,103 - 2400 Mol 014/31.17.53
Heuts Dieter
Heistraat, 53 - 2400 Mol
0473/48.96.47
Ronny Pauwels
Heistraat, 105 bus 1 - 2400 Mol
0476/33.16.16
Janssen Linda
Dubbelrij,64 - 3920 Lommel
011/55.22.86

Voorzitter
Sensei + Penningmeester
Jeugdverantwoordelijke
Secretariaat

Trainingen :
-Seniores (d.i. vanaf 3de middelbaar m.a.w. geboren in 2004 of vroeger): zij trainen op
dinsdagavond (20u00 - 21u30) en donderdagavond (20u00 - 21u30) en betalen hiervoor 90 EURO als lidgeld. (55
EURO vanaf maart)
Eerste training op dinsdag 4 september 2018.
Jeugdleden die overgaan naar de seniores kunnen tot 01 oktober de seniorestrainingen volgen (bij wijze van
proef) om dan alsnog te kiezen om toch nog één seizoen bij de kinderclub te blijven trainen.
-Jeugd (d.i. vanaf 3de leerjaar m.a.w. geboren in 2010 of vroeger): zij trainen op donderdagavond
van 18u45 tot en met 20u00 en betalen hiervoor 70 EURO als lidgeld. (45 EURO vanaf maart)
Eerste training op donderdag 6 september 2018.
Trainingen gaan door in de polyvalente sportzaal van het Sint-Jan Berchmanscollege in de Jakob
Smitslaan 36. De sportzalen liggen achteraan en je moet links langs het hoofdgebouw passeren.

Belangrijk administratieve mededelingen :
 Je kan enkel en alleen aansluiten via overschrijving op ons zichtrekeningnummer BE13 7330 0271 6939
waarop duidelijk de naam en voornaam van het lid (kind) wordt vermeld onder de rubriek “mededeling”
 Een kind als derde clublid binnen eenzelfde gezin wordt gratis (door de club) aangesloten.
 Binnen het verbond Sportievak, waaronder wij als Ko Bujutsu-club TAI IKU Achterbos resulteren, kan U
slechts een sportverzekering genieten vanaf het moment dat het doktersbriefje correct en wel ingevuld in
ons bezit is. Gelieve er op toe te zien dat uw huisarts het blaadje met een datum, stempel en handtekening
voorziet.
 Alle licentieboekjes dienen het secretariaat te passeren. Dit is nodig om als lid deel te kunnen nemen aan
activiteiten binnen onze federatie !!!! Sportieve invulling gebeurt door de respectievelijke trainers.
 Mits opgave van naam kunnen er 3 proeftrainingen gratis EN verzekerd gevolgd worden.
 Lidgelden dienen betaald te zijn uiterlijk 2 weken nadat het lid gestart is met trainen (excl. De 3
proeftrainingen). Zo niet is de verzekering niet meer geldig en wordt de toegang tot de tatami ontzegd.
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Agenda
o

Pizzaslag: Ook dit seizoen steunen wij op de pizza verkoop om de kosten te kunnen dragen. Verkoop start
ergens einde september/begin oktober. De briefjes zullen binnen moeten zijn op 25 oktober. Op 24
november is dan de verdeling (deze datum onder voorbehoud want we hebben nog akkoord nodig voor
gebruik van het zaaltje van de school in Achterbos)
Op onderstaande datums is er geen jeugdtraining:
o
o
o
o

Do
Do
Do
Do

1/11/2018 : herfstvakantie
27/12/2018 en 3/1/2019: kerstvakantie
7/3/2019: krokusvakantie
11/4/2019 en 18/4/2019: paasvakantie

Locatie : Dojo SJB college (Jakob Smitslaan 36)
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