International Kyokushin Karate Organisation

Mas. Oyama Kyokushinkai Karate Kalmthout – België
Beste karateka, beste ouder
Op het einde van dit sportseizoen danken wij alle karateka's voor hun inzet tijdens de trainingen.
Wij wensen jullie allen een prettige en welverdiende vakantie toe!

INFO SEIZOEN 2018-2019
Al onze trainingen vinden ook dit jaar weer plaats in de “oude turnzaal” van de school Gitok 2,
gelegen in de Vogelenzangstraat 10 te Kalmthout.
Het nieuwe sportjaar zal van start gaan op woensdag 5 september voor alle leeftijdsgroepen.

Trainingstijden:
KINDEREN: Groep 1 (6 tot 10 jaar)
Woensdag: 17u45 tot 18u45
JEUGD: Groep 2 (10 tot 15 jaar)
Woensdag: 18u55 tot 19u55
Vrijdag:
19u tot 20u
VOLWASSENEN: Groep 3 (vanaf 16 jaar)
Woensdag: 20u tot 21u30
Vrijdag:
20u tot 21u30
(Sommige trainingen kunnen uitlopen tot 22u.)
Om nog beter te kunnen trainen op de verschillende onderdelen van karate, vragen wij dat de
oudsten van elke groep overstappen naar de volgende groep. Ook zullen wij in elke groep een aantal
leden aanspreken om over te stappen, dit naargelang leeftijd en conditie. Zo zorgen we ervoor dat
elke karateka optimaal kan trainen en gemotiveerd en gestimuleerd blijft.
De oudste KINDEREN die extra willen trainen, zijn ook welkom op vrijdag bij de JEUGD. Vraag
even aan de sensei’s of jij hier voor in aanmerking komt.
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Lesgelden 2018-2019:

Kinderen:
Jeugd:
Volwassenen:

Volledig jaar
sept – juni
€ 135
€ 150
€ 165

Half jaarlijks
sept – dec
jan - juni
€ 100
€ 40
€ 105
€ 50
€ 110
€ 60

Voor tweede en volgende inschrijvingen uit éénzelfde gezin krijgt men een reductie van € 13 op het
bovenvermelde lesgeld (volledig jaar of de betaling sept-dec).
Men kan het lesgeld betalen aan sensei Eddy, sensei Nick of liever nog en zelfs aanbevolen, storten
op volgend rekeningnummer: BE81 4145 1971 5124, op naam van Mas. Oyama Kyokushinkai Karate,
Bezemheidelaan 55, 2920 Kalmthout.
Gelieve steeds in de mededelingen de naam en voornaam van de karateka te vermelden (zeker als de
rekening staat op naam van de ouders die voor de kinderen betalen).

Inschrijvingsformulier:
Als bijlage vinden jullie het inschrijvingsformulier. Mogen wij jullie vragen dit formulier voor elke
karateka correct in te vullen en terug te bezorgen aan sensei Eddy (adres staat op dit formulier)?
Ook de leden die al jaar en dag lid zijn, dienen dit opnieuw in te vullen.
Indien jullie nog vragen hebben, aarzel niet om ons te contacteren. Al onze contactgegevens zijn
terug te vinden op de website onder ‘Clubinfo’  ‘Bestuur’.
Wegens het succes van de vorige edities, zullen wij ook volgend jaar weer een clubBBQ
organiseren!! Mogen wij alvast vragen om zaterdag 3 november 2018 met rood te omcirkelen in de
agenda!! Meer info volgt nog …
Geniet van de zomermaanden! Wij verwachten jullie met veel goesting terug in september!

Domo arigatou gozaimasu!

どうもありがとうございます
Osu
Namens jullie lesgevers!
Ps: Neem regelmatig eens een kijkje op onze website of facebookpagina om op de hoogte te blijven
van de laatste nieuwtjes en weetjes.
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