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Betreft:  Infoformulier  

1 Proeflessen:  

Ø Kleuters (°2018, °2017): 2 gratis lessen  
Ø U9, U11 en ouder: 4 gratis lessen  

  

2  Jaarlijks lidgeld en vergunning: 2022 - 2023 

Leeftijdsgroep Jaar Vergunning* Lidgeld Totaal over te 
schrijven 

Vanaf 3de lid 

U7 °2017 en 2018 €24 €50 €74 €64 

U9 °2016 €43 €90 €133 €113 

U9 t.e.m. U13 °2015 t.e.m. 
°2010 

€43 €90 €133 €113 

Vanaf U15 °2007, °2008, 
°2009,… 

€46 €90 €136 €116 

Bruine gordels  €46 €80 €126 €106 

Zwarte gordels  €46 €70 €116 €96 

*Verplichte vergunning voor aansluiting bij Judo Vlaanderen 

 
           Studenten hogeschool of universiteit betalen slechts de helft van het lidgeld 

Hebt u betalingsmoeilijkheden? Neem dan contact op met ons secretariaat: 
jitsukwaihamme@hotmail.be   

  

www.jitsukwaihamme.be                                                                  
jitsukwaihamme@hotmail.be 
judoclub Jitsu-Kwai Hamme 
0479/33.92.12 
 

Judoclub Jitsu-Kwai Hamme vzw                                                                                  
Stamnummer VJF 4122 
Loystraat 70 – G61, 9220 Hamme                                                                   
BE-0536.834.622 
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2.1 Definitief inschrijven 

 
Indien U lid wenst te worden graag het inschrijvingsgeld (vergunning + lidgeld: 1 bedrag) storten op 
rekeningnummer BE14 7370 4082 1683 met vermelding van NAAM - GEBOORTEDATUM  
ZIEKENFONDS - LIDG/VERG 2020 - 2021.  

 

3 Bestelling kimono 

Kimono’s kunnen besteld worden via de club. Deze zijn cash te betalen bij ontvangst van de kimono. 
De meeste maten zijn op voorraad in de club. Voor meer info raadpleeg de trainers of de 
kantineverantwoordelijke.  

3.1 Prijzen kimono’s  

Maat Prijs 

100 €27 

110 €29 

120 €32 

130 €34 

140 €36 

150 €38 

160 €40 

170 €43 

180 €46 

 

  



  z.o.z. 

4 Haardracht tijdens trainingen en tornooien 

De hals moet steeds vrij zijn en niet hinderlijk voor de tegenstrever. Lang haar moet worden 
vastgebonden in een vlecht of knot en dit door middel van een haarband uit rubber of dergelijke 
materiaal. In geen geval mag het harde of metalen onderdelen bevatten. Dit zowel voor meisjes als 
jongens. 

 

5 Overige info 

Tijdens de vakanties gaan de trainingen gewoon door. We trainen niet op zon- en feestdagen. Indien 
er toch trainingen wegvallen zal dit tijdig meegedeeld worden (bijv. vrijdag van vertrek judoweekend, 
spaghettiavond, …). 

Aan de ouders wordt gevraagd om regelmatig de dojo te bezoeken om eventuele informatie te 
krijgen of door te geven. Graag ook wijzigingen van adres, ziekenfonds, gsm of mailadres tijdig 
doorgeven.    

Bezoek ook regelmatig de website/facebookpagina zodat u op de hoogte blijft van het reilen en 
zeilen van de club.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


