
 

 

De lessen gaan in principe door van eind augustus tot eind juni. De club is eco-sportief en open sociaal. Personen met een paspoort KOM'PAS kunnen bij ons 
aansluiten.  

Via een seizoenkalender die U ter beschikking wordt gesteld verneemt U op welke andere dagen er geen lessen zijn. (vb: carnaval Halle, kerstvakantie...).Via 
deze kalender worden U ook de data medegedeeld van de stages, de examens, eventuele andere activiteiten. Dit wordt verder ook medegedeeld via de 
daartoe voorziene pagina's op de site. 

leder lid betaalt bij de aanvang van een nieuw seizoen zijn jaarlijks lidgeld. Een lid dat ons vervoegd in de loop van het jaar betaalt slechts lidgeld, 
proportioneel aan de resterende lessen van het seizoen. Het lidgeld omvat de aansluiting bij de club en de overkoepelende organisatie ‘CRB-Tengu 
Instituut’, het lidmaatschap SPORTA Federatie VZW met inbegrip van de sportverzekering en het volgen van de lessen naargelang de afdeling en 
overeenkomstig het lessenrooster. 

Lees alvorens aan te sluiten ons intern reglement 

Aansluiting bij CRB-IT 

Voor onze kernactiviteiten (karate, kobudo, tai chi) is de club sinds haar ontstaan in 1987 lid van het internationale ‘Centre de Recherche Budo  –Institut 
Tengu’ (CRB-IT) van Soke Roland Habersetzer en dragen aldus de visie uit van ‘niet vechten, niet ondergaan’. Meer informatie via onze brochure. 

Aansluiting bij SPORTA Federatie VZW 

Sinds 2011 is de club in Vlaanderen ook aangesloten bij SPORTA Federatie VZW,  een door SPORT Vlaanderen (het vroegere BLOSO)  erkende recreatieve 
sportfederatie (73.000 leden met 1340 sportclubs) met een veelzijdig dienstenpakket waaronder een zeer voordelig lidmaatschap  en solide 
sportverzekering. Met dit lidmaatschap is onze club dus volledig erkend door SPORT Vlaanderen en de Vlaamse Gemeenschap;  de sportverzekering (polis 
via ETHIAS) is tevens inbegrepen in de aansluiting bij SPORTA Federatie VZW. In 2021 is de club een VZW geworden. 

 

 



Betreffende het lidgeld  

U kan zich ook inschrijven voor één of meerdere disciplines. Het is niet ongewoon dat een leerling karate-do ook de lessen kobudo volgt. Bij het combineren 
wordt een korting toegestaan op de tweede of derde discipline. Er wordt ook een korting gegeven als meerdere leden van één gezin zich inschrijven in de 
club (vanaf 3), of indien u ouder bent dan 65 jaar. 

Wilt U meer inlichtingen over het lidgeld, benodigdheden, richt U dan naar de lesgever of stuur ons Uw vraag via infoaanvraag. 

 

Uren en plaatsen van de lessen: 

KARATEDO 
 

Sportief centrum De Bres 
Monseigneur Senciestraat 13 

1500 Halle  
Uren    

Voor de jeugd (> 12 jaar)  
en volwassenen  

Vrijdag van 19u30 tot 21u30 
(jeugd vanaf 2Kyu) 

 Zondag van 10u30 tot 12u30 
 

KOBUDO 
 

Sportief centrum De Bres 
Monseigneur Senciestraat 13  

1500 Halle  
Uren    

Voor de jeugd (> 16 jaar)  
en volwassenen   

Woensdag van 20u00 tot 21u30 
 

TAI CHI 

CC ’t Vondel (balletzaal)  
1500 Halle 

Maandag van 09u30 tot 10u45 
(gevorderden) 11u00 tot 12u15 
Turnzaal  Heilig-Hart & College 

Parklaan7 - 1500 Halle  
Woensdag van 19u00 tot 20u15   
(gevorderden) 20u30 tot 21u45  

 

KARATE-KIDS 
 

Sportief centrum De Bres 
Monseigneur Senciestraat 13 

1500 Halle 
Uren 

Kinderen (6 tot 12 jaar) 
Zondag van 09u30 tot 10u30 

KARATE-JEUGD 
 

Sportief centrum De Bres 
Monseigneur Senciestraat 13 1500 

Halle  
zie karatedo + 
Bijkomende les 
12 tot 18 jaar 

Woensdag van 18u00 tot 19u30 

U wilt meer inlichtingen? U heeft nog bijkomende vragen? Stel uw vraag aan de lesgevers of zend een bericht via= infoaanvraag 

 

De inschrijvingsdocumenten en betalingsmodaliteiten vinden jullie hierna 

http://www.123formbuilder.com/form-81182/brc-halle-nl
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Halle, 22/08/2022 

LIDGELDEN SEIZOEN 2022-2023 

AFDELING LIDGELD KOM’PAS tarief 
KARATE-DO KIDS (tot 12 jaar) 130 35 
KARATE-DO JEUGD (12 tot 18 jaar) 200 50 
KARATE-DO VOLWASSENEN (vanaf 18 jaar) 250 60 
KOBUDO 200 50 
TAI CHI 230 55 

                         
Het jaarlijks lidgeld omvat  

- de aansluiting bij de club en de overkoepelende federatie ‘CRB-Tengu Instituut’ 
- het lidmaatschap SPORTA Federatie VZW met inbegrip van de sportverzekering 
- het volgen van de lessen naargelang de afdeling en overeenkomstig het lessenrooster 

Het lidgeld is geldig van 1 september 2022 tot en met 31 augustus 2023 en is betaalbaar  
- ofwel voor 15 oktober 2022 voor een heraansluiting 
- ofwel binnen de 2 weken na inschrijving voor een nieuw lid. 

Een korting van 50€ (cumuleerbaar) is van toepassing op het jaarlijks lidgeld in de volgende gevallen: 
- vanaf een 3de persoon (dus 3de  en volgende) van éénzelfde gezin (dwz wonend onder één zelfde 

dak en daar officieel ingeschreven), ongeacht de afdeling 
- het beoefenen van een 2de en/of 3de discipline (vb. karate en kobudo, karate en tai chi, karate en 

kobudo en tai chi) 
- het beoefenen van 2 verschillende lessenreeksen Tai Chi (basis en gevorderden) 
- de leden van de technische commissie (jaarlijkse aanduiding door de technisch directeur) 
- senioren 65+   

Kom’pas is een kortingspas voor mensen met een laag inkomen voor vrijetijdsactiviteiten. Het tarief is 
enkel geldig op vertoon van een Kom’pas uitgereikt door de stad Halle. 
 
Je lidmaatschap is pas definitief en geldig bij bevestiging van je administratieve gegevens en de 
betaling van je lidgeld. De bedragen in de tabel zijn telkens jaarbedragen. 
 
Belangrijk: 

1. Na bevestiging van je (her) inschrijving zal je van onze penningmeester een uitnodiging tot 
betaling (factuur) krijgen met vermelding van het juiste bedrag; wacht dus met je overschrijving 
van je lidgeld tot je deze mail hebt ontvangen. 

2. Uitzonderlijk kan je bij de inschrijving vragen het lidgeld te betalen in maximaal drie schijven: 
hiervoor dien je dan wel eerst vooraf contact te nemen met onze penningmeester Paul via 
penningmeester@brchalle.eu  om de juiste afspraken te maken. 

3. Indien het lidgeld niet tijdig wordt betaald, ontvang je slechts één herinnering. Er wordt dan 
gevraagd deze situatie onmiddellijk in orde te brengen: het volgen van de lessen is enkel 
mogelijk voor zover men in orde is met alle betalingen. 

4. Alle betalingen (lidgeld, stages, materiaal e.d. ) dienen te gebeuren per overschrijving: er wordt 
geen cash geld aanvaard tijdens de lessen en zo heb je zelf ook een bewijs van je betaling. 
Gelieve ook bij elke betaling in de kolom ‘mededeling’ uitdrukkelijk je naam en voornaam te 
vermelden evenals wat je betaalt (bvb lidgeld, kimono, andere).  

 
 

Het VZW bestuursorgaan 
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INSCHRIJVINGSFORMULIER 2022 - 2023 
 
            (1) 
 

           

 
• Hierbij vraag ik ondergetekende om lid te worden/lidmaatschap te hernieuwen (1) van het BUDO 

RESEARCH CENTRUM HALLE vzw (gesticht op 3 december 1987) en aangesloten bij het ‘Centre 
de Recherche Budo – Institut Tengu’ (Vereniging zonder winstoogmerk – Wet van 1901 in 
Frankrijk) van Soke Roland HABERSETZER. 

• Mijn persoonlijke gegevens (3) zijn hieronder ingevuld; ik zal elke wijziging onmiddellijk melden. 
• Ik aanvaard met deze inschrijving de Statuten en het Intern Reglement van de club (2) . 
• Mijn inschrijving is pas geldig en definitief na betalen van het jaarlijks lidgeld.  

NAAM :  VOORNAAM : 

GEBOORTEDATUM :  GEBOORTEPLAATS :    

RIJKSREGISTERNUMMER : 

ADRES :  

POSTCODE :  GEMEENTE :  

LAND :  NATIONALITEIT :  

TELEFOONNUMMER :    GSM:    

E-MAIL:  

q Ik heb geen e-mailadres en wens per post aangeschreven te worden op hogervermeld adres 

Ik beoefen volgende discipline(s)(1)     q KARATE-DO KINDEREN  

q KARATE-DO JEUGD  

q KARATE-DO VOLWASSENEN  

q KOBUDO   

q TAI CHI (basiscursus) 

q TAI CHI (gevorderden) 
 

Datum en handtekening (4)         
(1)  Aanduiden wat van toepassing is 
(2)  Beschikbaar op de website 
(3)  GDPR wetgeving 25 Mei 2018 van toepassing     …………. ……………………. 
(4)  Voor minderjarigen een ouder      
 

q Eerste aansluiting 
q Hernieuwing 

q Kind(<12j) 
q Jeugd (<18j) 
q Volwassene 
 

q Man/Jongen 
q Vrouw/Meisje 


