BUDO RESEARCH CENTRUM HALLE vzw
KARATE-DO KOBUDO TAI-CHI

Halle, 20/08/2021

Inleiding
De zomervakantie zit er bijna op en binnenkort hernemen we onze lessen. Ook het voorbije
seizoen is niet verlopen zoals we ons dat hadden voorgesteld. Maar nu is de tijd gekomen om
naar de toekomst te kijken en met z’n allen verder te kunnen evolueren in Karate, Kobudo of
Tai Chi. In deze nota hebben we de belangrijkste informatie voor dit seizoen samengevat.
Heb je vrienden, familie of kennissen die ook eens willen proberen breng ze dan gerust mee.
Uurrooster
We willen nog meer inzetten op een kwaliteitsvol onderricht voor alle afdelingen door een goed
evenwichtig programma en lessenrooster aan te bieden. Daarom ook zijn er een aantal
wijzigingen doorgevoerd in het lessenrooster voor dit seizoen: neem ze eerst aandachtig door.
De kinderen blijven 1 maal per week oefenen op zondag van 9u30 tot 10u30 en worden hierin
begeleid door lesgever en assistenten. Vanaf de leeftijd van 11 jaar kunnen ze ook deelnemen
aan de les op woensdagavond om zo hun latere overgang naar de jeugd te vergemakkelijken.
Verder willen we nog meer inzetten op de jeugd (12 tot 18 jaar) en hen optimaal begeleiden in
hun vordering. Daarom werd beslist de les op woensdag uit te breiden tot 1,5u (van 18u tot
19u30) zodat ze voldoende tijd krijgen om het programma af te werken. Ook op zondag (van
10u30 tot 12u30) oefent de jeugd (alle graden) dan samen met de volwassenen.
Bijkomend willen we bijzondere aandacht geven aan de hogere graden en daarom zal vanaf dit
seizoen de les op vrijdag (van 19u30 tot 21u30) worden voorbehouden voor de volwassenen
(alle graden) en de jeugd vanaf 2de Kyu (blauwe gordel). Dit zal ons toelaten nog meer aandacht
te besteden aan het uitgebreide programma voor toekomstige zwarte gordels (Dan graden).
De Kobudo afdeling zal verder blijven oefenen elke woensdag van 20u tot 21u30.
Voor de afdeling Tai Chi blijven we een basiscursus en een lessenreeks voor gevorderden
aanbieden. Om de beide groepen een volwaardige les te garanderen en de overgang op
woensdag probleemloos te laten verlopen zal het uurschema op woensdag als volgt worden
aangepast: basis cursus van 19u tot 20u15 en gevorderde cursus van 20u30 tot 21u45.
Algemeen overzicht:
- Karate-do kinderen (6 tot 12 jaar), Sportcomplex De Bres : vanaf zondag 5 september
- zondag van 09u30 tot 10u30
- Karate-do jeugd & volwassenen, Sportcomplex De Bres: vanaf vrijdag 3 september
- vrijdag van 19u30 tot 21u30 (volwassenen en jeugd vanaf 2de Kyu)
- zondag van 10u30 tot 12u30 (alle graden)
- Karate-do jeugd (12 tot 18 jaar), Sportcomplex De Bres: vanaf woensdag 8 september
- woensdag van 18u tot 19u30u
- Kobudo (vanaf 16 jaar), Sportcomplex De Bres: vanaf woensdag 8 september
- woensdag van 20u00 tot 21u30
- Tai Chi :
- maandag van 10u30 tot 12u (basis), CC ’t Vondel balletzaal, vanaf maandag 6 september
- woensdag van 19u tot 20u15 (basis), HH&College turnzaal, vanaf woensdag 8 september
- woensdag van 20u30 tot 21u45 (gevorderden), HH&College, vanaf woensdag 8 september
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Infomoment
Bij aanvang van het seizoen staan we graag ter beschikking om aan leden en ouders wat meer
practische informatie te verstrekken. Hiervoor voorzien we een ‘Infomoment’ op zondag 19
september van 9u30 tot 10u30. Dit gaat door in de vergaderzaal naast de dojo (gevechtsportzaal)
in sportcomplex De Bres.
Heb je vragen over de lessen, het programma, de examens, het financiële aspect, de stages of
heb je andere vragen met betrekking tot de clubwerking dan kan je gerust even langskomen.
BRC Halle vzw
Je hebt mogelijk al gemerkt dat we de stap hebben gezet naar een VZW. Op 24 juni 2021 zijn de
statuten gepubliceerd van het Budo Research Centrum Halle VZW. Je zal deze terugvinden
onder de ledenpagina van onze website. Maar voor jou verandert deze structuur helemaal niets
aan de sportieve werking en beheer: het biedt ons wel meer rechtspersoonlijkheid als club.
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’ van Soke Roland Habersetzer.
Aldus dragen we de visie uit van: ‘niet vechten, niet ondergaan’.
Aansluiting bij SPORTA Federatie VZW
Sinds 2011 is onze club in Vlaanderen ook aangesloten bij SPORTA Federatie VZW, een door
SPORT Vlaanderen (het vroegere BLOSO) erkende recreatieve sportfederatie (70.000 leden met
1360 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.
Administratie via DojoExpert
Onze administratie doen we via DojoExpert: dit is een software tool op maat gemaakt voor
gevechtsportenclubs. Naast het administratieve en financieële luik kunnen we ook de
aanwezigheden en graden bijhouden; verder gebruiken we dit om met jullie te communiceren
vie email en/of sms.
Belangrijk: bij aanvang van het seizoen zullen we je vragen om alle persoonlijke gegevens
te bevestigen en zo je lidmaatschap te hernieuwen. Van zodra je deze gegevens bevestigt en
we je heraansluiting valideren via DojoExpert, ga je ook akkoord om het lidgeld te betalen.
De club moet dan immers de jaarlijkse premies betalen en dat kan niet meer worden herroepen.
Betaal dus ook je lidgeld binnen de gevraagde termijn; enkel zo ben je volledig in orde en
verzekerd tijdens onze activiteiten en kan je aan lessen en stages deelnemen.
De GDPR wetgeving (General Data Protection Regulation)
De GDPR is de wetgeving die de Europese burger beschermt op vlak van verwerking van
persoonsgegevens. M.a.w. welke gegevens mag een club van de leden bijhouden en hoe lang.
Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe wetgeving van toepassing. Als club respecteren we deze
nieuwe wetgeving en zorgen we ervoor dat we jou persoonlijke gegevens met de grootste zorg
behandelen. De GDPR documenten zijn beschikbaar op onze website.
Lidgelden en begroting
Voor het 3de seizoen op rij blijven onze jaarlijkse lidgelden ongewijzigd. En omwille van Covid19 zijn er de voorbije 2 seizoenen ook financiële inspanningen gedaan met oa. een kortingbon
en een terugbetaling van een deel van het jaarlijkse lidgeld. Verder zijn er ook voor dit seizoen
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een aantal kortingen geldig. Alle details ivm het jaarlijks lidgeld zijn vervat in het document
‘2021-2022 Betalingsmodaliteiten’. We hopen dat deze inspanningen om het lidgeld
democratisch te houden ook gewaardeerd zullen worden.
Verder voorziet de begroting een tussenkomst in stages, transport, aankoop materiaal ea.
Website en E-mail
Via onze website www.brchalle.eu kan je alle info blijven volgen.
Voor toegang tot het ledengedeelte heb je een login nodig. Deze login gegevens zal je
verkrijgen na betaling van het jaarlijks lidgeld zodat je dan toegang hebt tot de volledige
website. De huidige login gegevens blijven geldig tot 1 november 2021.
Het officiële E-mailadres voor externen en mogelijk nieuwe leden is info@brchalle.eu
Maar als lid kan je met alle vragen (technisch, administratief, financieel) terecht bij
dojo@brchalle.eu . Dit interne E-mailadres gebruiken we dus om met elkaar te communiceren.
Maand van de sportclub, initiaties en opendeurdag
De maand september is traditioneel een drukke maand voor initiaties. Hieronder een overzicht
van alle geplande activiteiten.
Traditioneel zetten de sportclubs hun deuren open in september voor initiaties. In
samenwerking met Sport Vlaanderen en de sportdienst Halle is dat ook nu weer het geval
tijdens de Maand van de Sportclub. Geïnteresseerden kunnen zich dan aanbieden tijdens onze
normale lesuren om deel te nemen aan één van onze activiteiten.
Verder nemen we deel aan de actie ‘Breng je sportclub naar school’ met een initiatie op 21
september in de dojo van De Bres en een initiatie op 28 en/of 30 september in de secundaire
school Don Bosco Halle.
Onze jaarlijkse opendeurdag van de club houden we dit jaar op zondag 19 september in de dojo
van De Bres. Hier zijn kinderen, jeugd en volwassenen welkom tijdens de normale uren. Maar
ook de ouders en familie kunnen dan even meedoen of komen kijken. En uiteraard is dat een
unieke gelegenheid om wat foto’s te nemen.
Heb je dus vrienden of kennissen die het ook eens willen proberen, stuur ze dan gerust langs.
Zij kunnen altijd 3 gratis proeflessen bijwonen alvorens in te schrijven. De ervaring leert immers
dat nieuwe leden vooral komen aansluiten door een mond aan mond reclame en zo de eerste
stap zetten naar de club.
Wij kijken alvast uit naar de start van het nieuwe seizoen en hopelijk heb jij er ook veel zin in.
Daarom verwelkomen we jou ook heel graag vanaf begin september.
Geniet intussen verder nog van de laatste dagen vakantie en graag tot heel binnenkort.
Met vriendelijk groeten.

Alex HAUWAERT
Voorzitter
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