Beste ouders en aikidoka’s,
Welkom (terug) bij Aikido Tendoryu Diest. Onze club aanvaardt 2 administratieve instapmomenten:
september en januari. TEN LAATSTE 27 september wordt het lidgeld inclusief verzekering betaald. Wij
vragen om per overschrijving te betalen dit om het administratieve werk zo eenvoudig mogelijk te
maken. Betaalde lesgelden kunnen niet teruggevorderd worden ook niet bij ziekte of verhuis.
Aikidoka’s die pas in januari of later instappen, betalen het 2de semester. Verzekering wordt echter
per schooljaar verrekend. Aikidoka’s die vanwege privé/beroepsredenen slechts sporadisch een les
kunnen volgen, betalen éénmalig per jaar de verzekering van 15€. Er wordt 5€ per les gevraagd. Dit
lesgeld wordt contant betaald aan de leraar bij het begin van de training.
Voor de verzekering zijn wij rechtstreeks aangesloten bij het FROS-Multisport Vlaanderen.
http://www.fros.be De verzekering kost €15 en is verplicht. Dit bedrag werd daarom reeds
opgenomen in het inschrijvingsgeld! OPGELET! De verzekering bij het FROS dekt enkel lichamelijke
schade! Aikido Tendoryu Diest is niet aansprakelijk bij niet verzekerde deelname!
Opgelet aikikids! De minimum leeftijd van 6 jaar wordt strikt toegepast!
De lessen voor het schooljaar 2019-2020 lopen van dinsdag 03 september ’19 t.e.m. vrijdag 19 juni ‘19.
Na aansluiting bij Aikido Tendoryu Diest kan er ook getraind worden in de dojo’s van Genk en
Plombières. Het benodigde materiaal kan eventueel bij de club aangekocht worden en dit op vraag bij
de lesgever. Bij aansluiting zijn de volgende betalingen vereist voor het seizoen 2019-2020:

Wie/wat

Bedrag

Verplicht

Wanneer

Hoe

Lidgeld kinderen
(t.e.m. 18j)

115€/2 semesters
70€/ 1 semester
{3de lid (kind)
zelfde gezin
betaalt enkel 15€
verzekering}
165€/2 semesters
95€/1 semester

Ja
Ja

September
Januari

Overschrijving
Overschrijving

Ja
Ja

September
Januari

Overschrijving
Overschrijving

24€/jaar (kyu)
48€/jaar (dan)

Aangeraden vanaf September
het 2de
trainingsjaar (niet
voor de kinderen)

Overschrijving

Lidgeld
volwassenen
Lidgeld Tendo
World Aikido
(TWA)

Overschrijving gebeurt op het rekeningnr. BE78 9731 5939 5686 op naam van Aikido Tendoryu Diest.
Gelieve steeds te vermelden: Lidgeld schooljaar 2019-2020 - naam en voornaam! En eventueel ook
aansluiting TWA (volwassenen en gevorderde jeugd)
Voor een 1ste aanmelding bij TWA dient men het bijkomende aanmeldingsformulier ingevuld en
voorzien van een handtekening te overhandigen of te e-mailen naar hilde_duchateau@hotmail.com.
Het TWA formulier is te verkrijgen via de lesgever of via onze website http://aikido-tendoryu-diest.be
onder de tab clubs-formulieren.
TWA aansluiting wordt aan de club betaald samen met het inschrijvingsgeld. De club zal de gelden in
groep overstorten naar TWA. Meer informatie i.v.m. TWA is te vinden op
http://www.aiki-tendo.jp/twa/e.html.
Op regelmatige tijdstippen worden er stages georganiseerd zowel in binnen-als buitenland. Onze
aikidoka’s worden hiervan tijdig op de hoogte gebracht. Communicatie betreffende
stages/evenementen gebeurt via persoonlijke mail. “Last minute” communicatie betreffende
lessen/uitstappen gebeurt vanaf dit schooljaar via een “whatsapp” groep. Leden die liever een sms
ontvangen laten dit weten aan de lesgever.
Regelmatig worden er foto’s gepost op (sociale) media. Aikido Tendoryu Diest zal dan ook aan elke
aikidoka een VERPLICHTE privacyverklaring laten ondertekenen.
Wij wensen jullie een sportief en blessurevrij aikidojaar toe!
Aikido Tendoryu Diest
http://aikido-tendoryu-diest.be

Om berichtgeving en communicatie snel en accuraat te laten verlopen hebben wij enkele gegevens
nodig. Wij vragen vriendelijk om onderstaande strook zo snel mogelijk volledig in DRUKLETTERS in te
vullen en af te geven aan de lesgever.
Gegevens aansluiting bij club en verzekeraar ( * = verplicht)
Naam* : ...........................................................................................................
Voornaam* : ..........................................................................................
Geslacht* : m / v
Adres* : ...........................................................................................................
.........................................................................................................................
GSM : …................................................................................... (voor de kinderen graag ook de gsmnr.
van de ouders) : ……………………………………………………………………
Emailadres* :
…....................................................................................................
Geboortedatum* (onmisbaar voor verzekering) : .... / ....
Rijksregisternummer*:

