4 gratis proeflessen

lessen kun je volgen zowel in Gullegem of Moorsele
In onze sportclub kan je judo beoefenen, zowel recreatief als competitief.
We hebben gediplomeerde trainers van de Vlaamse Trainersschool.
De club is aangesloten bij de Vlaamse Judofederatie.

VZW judo kwai Moorsele
secretaris Rik Joye
Jan sabbestraat 28
85BDGüllEgem
056/415369

www.judo-kwai.be
facebookjudokwaimoorsele
infoigjudokwaimoorsele

JUDO KWAI MOORSELE VZW
Lid van de Vlaamse Judofederatie (VJF) nr. 3027
Hoofddojo: Sporthal Secretaris Vanrnarckelaan 38A. 8560 Moorsele
2de dojo: Sporthal Peperstraat IOB, 8560 Gullegem
Zetel: Jan Sabbestraat 28 - 8560 Gullegem - B 056*41 53 69
IBAN: BE36 7805 9275 4481 BIC GKCCBEBB
BTW BE0568.892.132 RPR Gent afdeling Kortrijk
?=• E-mail: info@judokuaimoorsele.be
WWW.judokvvaimoorsele.be Facebook: Judo Kwai Moorsele

Hoe lid worden van Judo Kwai Moorsele VZW? (2020)
Lid \\orden kan tijdens het ganse sportjaar door.
Lik kandidaat-lid heeft steeds de mogelijkheid om gratis. 4 proeflessen te volgen (verzekering inbegrepen).
Afhankelijk van jouw leeftijd en ervaring zal je ingedeeld worden in een van volgende groepen:

TRAININGSUREN te MOORSELE
Dinsdag
Groep 1 (Vanaf l* leerjaar)
Groep 2
Groep 3
Groep 4
Technische Training
Competitietechniek

Woensdag

Vrijdag

Zaterdag

15u3Ü- 16u30
I ó u 3 0 - 17u45
17u45 - 19uÜO
I9u00-20u30

I3u30I4u30I4u3016uOO-

I4u30
I6u00
I6uü()
17u30

l N l l . H I - l'Hl.'O

I9u00-20u30

TRAININGSUREN te GULLEGEM
donderdag
Kleuterjudo (Vanaf 2dl' kleuter)
Gullegem 1 (Vanaf 1* leerjaar)
Gullegem 2

Vrijdag
1 7u30- 1 8u30

ISuOO- IQuOü
19uOO-20uOO

Het lidgeld vooreen volledig sponjaar ( l 2 maanden) bedraagt:
- geboren in 2014 en later: 65 f
-geboren in2007-2013: 85€
- geboren in 2006 en vroeger: 110 €
Na betaling \an hei lidgeld bent u automatisch verzekerd en ontvangt u een ol'llciële vergunning van de VJF.
Een judopak (Matsuru) kan je aanschaffen via het secretariaat.
Elke judoka dieni steeds in het bezit te zijn \an een geldige vergunning bij deelname aan de trainingen.
Het huishoudelijke reglement van de club ligt ter beschikking van de leden op het clubsecretariaat.

Alvast van harte welkom in onze judoclub!
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