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

Halle, 22/08/2022

LIDGELDEN SEIZOEN 2022-2023
AFDELING
KARATE-DO KIDS (tot 12 jaar)
KARATE-DO JEUGD (12 tot 18 jaar)
KARATE-DO VOLWASSENEN (vanaf 18 jaar)
KOBUDO
TAI CHI

LIDGELD
130
200
250
200
230

KOM’PAS tarief
35
50
60
50
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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