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AANSLUITING NIEUWE LEDEN 2021-2022
BETREFT : Aansluiting nieuw lid en/of verloop van de gratis initiatieperiode.
Beste judoka,
Beste ouder(s),
Ons baserend op de gegevens in onze systemen zal de gratis judo-initiatieperiode van uzelf/uw
dochter/uw zoon weldra verlopen. Mogen wij u vriendelijk uitnodigen om over te gaan tot betaling
van het vastgelegde lidgeld zodat wij het nodige kunnen doen om de achterliggende administratie
tijdig te kunnen afhandelen zodoende we ieder lid veilig en verzekerd kunnen laten deelnemen aan
de trainingen?
Door betaling van het lidgeld heeft de judoka gedurende 12 maanden recht op een kwalitatieve
verzekering, een kwalitatief lespakket van gediplomeerde trainers, één graadverhogingsexamen
inclusief de nieuwe gordel, een onbeperkte toegang tot het afgeschermde deel van onze website met
daarop een schat van informatie over het judo, én worden de inschrijvingsgelden voor door de club
geselecteerde wedstrijden volledig betaald door de club.
Om het lidgeld te bepalen baseren wij ons op de leeftijd van de judoka op het moment dat de
vergunning wordt aangevraagd én het aantal lessen dat wekelijks gevolgd zal worden. Voor een judoka
die méér dan een maal per week traint, ongeacht leeftijd, is het lidgeld standaard vastgelegd op 150€.
Overzicht van onze standaard tarieven en trainingsmomenten:
LEEFTIJD
4-7 JAAR
8-12 JAAR
12+ JAAR
G-SPORT

TRAININGSDAGEN
DINSDAG
ZATERDAG
DINSDAG
VRIJDAG
DINSDAG
VRIJDAG
ZATERDAG
WOENSDAG

TRAININGSUREN
17:15 – 18:15
15:00 – 16:00
18:15 – 19:30
18:15 – 19:30
19:30 – 21:00
19:30 – 21:30
15:00 – 17:00
16:30 – 17:30

LIDGELD
100€
150€
150€
120€

Onder volgende voorwaarden wordt afgeweken van bovenstaande tarieven:
•
•
•

Judoka’s die een voldoende hoog niveau kunnen demonstreren, kunnen meetrainen in een
hogere groep mits een pro-rata aanpassing van het lidgeld.
Vanaf het derde lid van één gezin betaalt het laatse lid slecht 85€.
Studenten hoger onderwijs, op voorlegging van hun studentenkaart, betalen slechts 100€.

Het lidgeld kan gestort worden op rekeningnummer IBAN BE80 0010 3731 6077 / BIC GEBABEBB van
judoclub Sint-Truiden met duidelijke vermelding “lidgeld + volledige naam van de judoka”.
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Afhankelijk van de mutualiteit waarbij u bent aangesloten, kan u een bedrag tot 25€ recuperen voor
het lidmaatschap bij een sportclub. Voor de meest gangbare mutualiteiten, kan je de nodige
documenten vinden op onze website/trainingen/lidgelden (versies 2021).
•
•
•

Christelijke Mutualiteit (CM)
Socialistische Mutualiteit (De Voorzorg)
Liberale Mutualiteit (LMPlus)

Ook zullen wij u bij een afwezigheid van minstens één maand om wille van medische redenen, mits
voorlegging van een doktersattest bij aanvang van de afwezigheid, het lesgeld per maand en pro rata
terugbetalen.
Verder willen wij u informeren dat iedere aansluiting bij onze club een kennisname en naleving van
het huisreglement(1) en de dojo-regels(1) impliceert én dat wij in het kader van GDPR (algemene
verordening gegevensbescherming) genoodzaakt zijn om een minimum aan persoonlijke gegevens(2)
over aangesloten leden te bewaren. Voor méér informatie over GDPR verwijzen wij u door naar onze
website.
Wij sturen u deze informatie mogelijks zowel per email als per brief naar de door ons bekende
contactgegevens. Gelieve ons te verontschuldigen mocht u tussentijds de nodige acties reeds
genomen hebben.
Indien u meer informatie wenst over bovenstaande kan u zich wenden tot secretaris@jcsinttruiden.be.
Wij danken u voor uw medewerking én het gestelde vertrouwen in onze club!
Met de meeste hoogachting,
Judoclub Sint-Truiden

(1)
(2)

Beschikbaar in dojo en op de website.
Algemene contactgegevens, aanwezigheden op trainingen en tornooien, evaluaties , gemelde noodzakelijke medische gegevens, gewicht en geslacht, eventueel
foto’s en videobeelden.
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