VZW JUDOSCHOOL LUMMEN
Hereheidestraat 9, 3560 Lummen - Tel.: 013-32.12.27

INFORMATIEBLAD – Seizoen 2019-2020
Beste judoka, ouder(s),
Van harte welkom in onze judoschool. Om geïnformeerd van start te gaan, bieden wij u deze
folder aan. We hebben tevens een website: http://www.judoschoollummen.be en een
facebook-groep: Judoschool Lummen waar u allerhande foto’s en informatie kan
terugvinden. Verdere communicatie (mondeling of via e-mail) verloopt doorgaans via de
trainer van de groep waarin jij of je kind traint. Je vindt de contactgegevens van onze
trainers verder in deze folder. Voor algemene informatie betreffende het judo kunnen wij je
doorverwijzen naar de website van de Vlaamse Judofederatie: http://www.vjf.be.

Alvast veel sportplezier!
JUDOSCHOOL LUMMEN

Wij trainen in de polyvalente zaal van het gemeentelijk sportcomplex “Vijfsprong”,
Sportweg 8 te LUMMEN op volgende momenten:
Dag
Maandag
Dinsdag

Uur

18u30-20u00
20u00-21u30
Woensdag 18u30-20u00
Donderdag 18u30-20u00
20u00-21u30
Vrijdag
17u30-18u30
18u30-20u00
20u00-21u30
Zaterdag
Zondag

Leeftijdsgroep*

Doelgroep*

Groep 1 jeugd (8-10 jaar)
Volwassenen wedstrijd (13-…. jaar)
Groep 2 jeugd (10-12 jaar)
Groep 1 jeugd (7-10 jaar)
Volwassenen technisch (12-…. jaar)
Kleuters (5-7 jaar)
Groep 2 jeugd (10-12 jaar)
Volwassenen wedstrijd (13-…. jaar)

6e kyu tot 5e kyu
Vanaf 3e kyu
4e kyu tot 3e kyu
6e kyu tot 5e kyu
Vanaf 3e kyu
6e kyu
4e kyu tot 3e kyu
Vanaf 3e kyu

*De leeftijd- en doelgroep kunnen variëren naargelang er judoka’s zijn.

http://www.judoschoollummen.be

http://www.vjf.be

facebook: Judoschool Lummen
z.o.z.

Kosten (verzekering + lesgeld): De geboortejaren tellen enkel tot 31/12/2019
Leeftijdsgroep

Verzekering
per 12 m.

Kleuters (U7)
2013-2014
Kleuters (6 en 7 j)
2011 en 2012
Jeugd 2007 2012
Volwassenen
2006 en vroeger
competitiegroep
2006 en vroeger

Lesgeld eerste 2 leden

Lesgeld vanaf 3e lid

per seizoen = 10 m. per 5 maanden per seizoen = 10 m. per 5 maanden

22,00 €

85,00 €

50,00 €

43,00 €

25,00 €

41,00 €

85,00 €

50,00 €

43,00 €

25,00 €

41,00 €

130,00 €

75,00 €

65,00 €

38,00 €

45,00 €

85,00 €

50,00 €

43,00 €

25,00 €

45,00 €

130,00 €

75,00 €

65,00 €

38,00 €

Kosten (verzekering + lesgeld): Geboortejaren tellende vanaf 1/1/2020 (In de vergunningsprijs
wordt rekening gehouden met het indexcijfer. Een prijsverhoging van € 1,00 is vanaf 1 januari 2020 mogelijk)

Leeftijdsgroep

Verzekering
per 12 m.

Kleuters (U7)
2014-2015
Kleuters (6 en 7 j)
2012 en 2013
Jeugd 2008 2013
Volwassenen
2007 en vroeger
competitiegroep
2007 en vroeger

Lesgeld eerste 2 leden

Lesgeld vanaf 3e lid

per seizoen = 10 m. per 5 maanden per seizoen = 10 m. per 5 maanden

22,00 €

85,00 €

50,00 €

43,00 €

25,00 €

41,00 €

85,00 €

50,00 €

43,00 €

25,00 €

41,00 €

130,00 €

75,00 €

65,00 €

38,00 €

45,00 €

85,00 €

50,00 €

43,00 €

25,00 €

45,00 €

130,00 €

75,00 €

65,00 €

38,00 €

Nota: Vanaf het derde lid van dezelfde familie is het lesgeld de helft (enkel als de twee andere leden volledig betalend
zijn). Voor bestaande leden geldt het lidgeld vanaf de derde persoon waarvan het te betalen bedrag het laagste is.
Gastjudoka's die op regelmatige basis komen betalen 1,50 euro per training.
Je kan alle betalingen contant doen tijdens de trainingen of door te storten op: BE48 7845 5444 2427 van
Judoschool Lummen, met vermelding van de naam en waarvoor. Wie per half jaar betaalt en al lid is doet
dit best vóór 15 september en 31 januari.
Secretaris: Louis Vanderheyden GSM: 0478 503432

Email: louisvdh48@gmail.com

Voor alle info i.v.m. lesgeld en vergunningen
De trainers, die als eerste aanspreekpunt gelden voor de verschillende groepen, zijn:
Trainer
CLAES Patrick

Telefoon
0478362153

E-mail

Groep

patrick-claes@pandora.be

Wedstrijdgroep conditie

7e dan trainer A
VANOPPRE Stefan

Wedstrijdgroep technisch
0474258237

stefanvanoppre@telenet.be

Kleuters + Groep 1 jeugd

2e dan initiator
TEMMERMAN Charlotte

Volwassenen technisch
0474589700

charlottetemmerman1@gmail.com

1e dan initiator

http://www.judoschoollummen.be

Kleuters
Groep 2 jeugd

http://www.vjf.be

facebook: Judoschool Lummen
z.o.z.

