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Lummen, 26 juli 2022. 

 
Beste judoka, beste ouders, 

 

Hopelijk hebben jullie met volle teugen kunnen genieten van de maand juli en wie weet wat brengt ons augustus 

nog. Zoals gebruikelijk starten we het nieuwe seizoen na 15 augustus. Voor de juiste data zie hieronder. 
Zorg er tevens voor dat je zo snel mogelijk in orde bent met uw vergunning en lesgeld. Om te weten wanneer je 

vergunning vervalt dien je de QR-code te scannen op je lidkaart.  

Judo Vlaanderen verhoogt de vergunning op 1 augustus 2022 naar 43 € per jaar voor wie geboren is in 2010 t/m 
2015 en naar 24 € voor wie geboren is in 2016 of 2017. Vanaf U15, dus wie geboren is in 2009 of vroeger 

betaalt in 2022 voortaan € 46. Opgelet: Deze jaartallen schuiven een jaartje op vanaf 01 jan. 

Ook het lidgeld dienen we noodgedwongen te verhogen. De afgelopen twee seizoenen gaven we wegens Corona 

en het wegvallen van de trainingen een aanzienlijke korting op het lesgeld. Het feit dat we al twee jaar geen 
eetdag meer konden organiseren, zorgde er voor dat onze inkomsten veel lager lagen dan normaal. Ook het 

aantal leden daalde tijdens de Corona periode. Het inschrijfgeld voor deelname aan toernooien gaat de laatste 

jaren de hoogte in. Dit alles dwingt ons om het lidgeld te verhogen.  
De trainingsuren blijven hetzelfde als vorig seizoen. 

Je kan alles terugvinden op bijgevoegd informatieblad.  

Hebt u nog vragen?  Wij helpen U graag via mail: judoschoollummen@gmail.com of mondeling tijdens de 
training. 

 

Start van het seizoen 2022-2023 

De jeugd en de competitiegroep starten op donderdag 18 augustus 2022. 
De kleuters starten op vrijdag 2 september 2022. 

 

Wegens de zomerstage die doorgaat van 26 tot 28 augustus 2022 

vervallen alle trainingen op vrijdag 26 augustus. 

 
 

JUDOSTAGE:  van vr. 26 tot zon. 28 augustus in het sportcentrum Dommelhof, Neerpelt. 

De inschrijvingsformulieren werden per mail bezorgd. Wie wil deelnemen dient vóór 8 augustus het 

bedrag van € 100 te storten op rekening van Judoschool Lummen: BE48 7845 5444 2427 met 

vermelding “Stage + Naam judoka”. Wie later inschrijft zal geen T-shirt meer ontvangen. 

 

INITIATIELESSEN: GRATIS kennismaking met onze mooie sport op volgende dagen: 

- Iedere dinsdag en donderdag van september tijdens de training van 18.30 u tot 20.00 u. 

(vanaf 7 j. of in september naar het tweede studiejaar gaat). 

- Iedere vrijdag van september tijdens de training van 17.30 u tot 18.30 u. (5 en 6 j.) 

Voor alle jongeren vanaf 5 jaar tot …   Kledij: trainingspak of jogging. 

Zeg het verder tegen uw vrienden en vriendinnen en breng vooral uw goed humeur mee! 

 

 

Geniet nog enkele dagen van de verdiende rust want daarna gaan we er weer tegenaan. 

 

Het bestuur, 
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