Aikidoschool
Ganko Dojo
O.l.v. Sensei Bart Fockaert
Inschrijving lid Sportjaar 2020 – 2021
“The purpose of training is to tighten up the slack, toughen the body and polish the
spirit” O’Sensei
Leuk dat we ook dit jaar weer samen kunnen trainen, elkaar helpen en samen de
stap zetten naar de vervolmaking van onszelf.
Graag hadden wij nog een paar gegevens van jou nagekeken en in ons nieuw
systeem aangepast. Zo zijn we er zeker van dat we over de correcte gegevens
beschikken en jou ook steeds op gepaste wijze op de hoogte kunnen houden van de
activiteiten binnen onze dynamische vereniging. Naast de betaling van het lidgeld
vragen we je ook een medische fiche met je gegevens in te vullen. Die fiche moet
ook ondertekend worden door de huisarts die bevestigt dat je geschikt bent om te
sporten. De fiche moet binnen de twee weken terugbezorgd worden. Dat is heel
belangrijk in functie van de verzekering. Gelieve deze documenten in te (laten)
vullen en ondertekend aan de Sensei te geven tijdens de training.
Na het ontvangen van je lidgeld zorgen wij er voor dat jouw inschrijving snel in orde
is en jij je lidkaart ontvangt.
Het lidgeld is voor een heel sportseizoen vanaf 1 september 2020 t/m 30 juni
2021 en mag overgemaakt worden op rekening van de vereniging:
Titularis - Bart Fockaert, BE12 7360 6924 1492
€ 195,- voor volwassenen
€ 95,- voor kinderen van 5j tot 13j
Indien er meer dan twee of meer personen uit hetzelfde gezin lid worden:
€ 175,- voor volwassenen vanaf het tweede lid
€ 80,- voor kinderen van 5j tot 13j vanaf het tweede lid
Vroege vogels kunnen hun lidmaatschap al vanaf 1 augustus 2020 in orde
brengen. Dan bedraagt je lidmaatschap slechts:
€ 175,- voor volwassenen
€ 80,- voor kinderen
Indien je liever geen jaarlidmaatschap afsluit kan je ook:
kinderen tot 13j
volwassenen vanaf 14j
Verzekering verplicht
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half jaar
€ 40
€ 90
€ 35

maand
€ 10
€ 20
€ 35
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+32 474 40 12 44

10 beurten
€ 30
€ 60
€ 35
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Je kan volgende kortingen of tegemoetkomingen krijgen voor het lidgeld:
Veel mutualiteiten geven tegemoetkomingen van zo’n 20 euro per persoon op
het lidgeld bij een club van een erkende Vlaamse sportfederatie. Geef het
formulier aan de trainer, die bezorgt het jou ingevuld en ondertekend terug.

Je kan je kledij bestellen via de Sensei of vraag het aan een bestuurslid. Als club
zorgen wij er dan voor dat jij snel je keikogi of ander materiaal hebt. Afrekenen doe
je via de clubrekening.
Je mag ook zelf gaan winkelen:
Bij Martial Sport, Noorderlaan 76 te Antwerpen (https://www.martial-sport.com)
ontvang je als clublid advies en een extra korting van 10% op vertoon van je lidkaart.

Domo arigato, tot snel in een van onze dojo’s.

Ps, vergeet niet om op de volgende pagina je gegevens in te vullen voor onze club
administratie. Zo weten we welke je voorkeuren zijn en kunnen we die ook
respecteren.
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In te vullen en ondertekend af te geven aan de Sensei.
Naam:

…………………………………………………………………

Voornaam:

…………………………………………………………………

Adres en woonplaats:

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

Nationaliteit:

………………………….

Telefoon of GSM:

…………………………………………………………………

Geboortedatum:

………………….

Geslacht:

M / V / ander

e-mail adres:

………………………………………………………………….

Gelieve onderstaande goed te lezen en aan te duiden met:
Ik heb het privacy reglement gelezen en akkoord bevonden.
(www.gankodojo.be/privacyreglement)
Ik geef toestemming om foto’s van mezelf of mijn kind op sociale media,
website te plaatsen of voor andere club-gerelateerde marketing doeleinden te
gebruiken.
Ik geef toestemming dat mijn e-mail adres gebruikt mag worden om mij te
informeren en voor alle communicatie die noodzakelijk is voor de werking van
de club.
Ik geef toestemming dat mijn GSM nummer gebruikt wordt om aan te sluiten
bij de Ganko Dojo WhatsApp groep.

Handtekening lid, ouders of voogd

Datum

………………………………………

………………………………
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