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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 2020 - 2021 
 
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 2 september. 
 
Om zo kwaliteitsvol mogelijk karate te kunnen blijven aanbieden aan al onze leden, hebben we onze werking 
tegen het licht gehouden. We voeren enkele aanpassingen door in de leeftijdsgroepen en ook gaan we voor het 
eerst een ledenstop in het leven roepen. Met pijn in het hart, maar we stellen kwaliteit boven kwantiteit. Ook 
volgen er enkele veranderingen in de betalingswijze. 
 
 
Leeftijdsgroepen 
 
kinderen 1ste, 2de en 3de leerjaar    cadetten 3de en 4de middelbaar 
juniors  4de en 5de leerjaar    volwassenen vanaf het 5de middelbaar 
jeugd  6de leerjaar, 1ste en 2de middelbaar 
 
 
Trainingsuren 
 

  woensdag vrijdag 

groep 1 17u30 – 18u30 kinderen & juniors  

groep 2 18u45 – 19u45 jeugd & cadetten juniors & jeugd 

groep 3 20u00 – 21u30 volwassenen cadetten & volwassenen 

 
 
Inschrijving + ledenstop 
 
We houden je plaats in onze dojo gereserveerd tot vrijdag 31 juli. Na deze datum stellen we de nog beschikbare 
plekken open voor andere gezinsleden die willen starten met karate. Moesten er dan nog plaatsen over zijn, laten 
we nog nieuwe leden toe. We streven naar een maximum van 30 karateka’s per groep. 
 
Inschrijven doe je door het inschrijvingsformulier terug te zenden naar info@masoyamakalmthout.be. 
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Lesgelden 2020-2021 
 

 volledig jaar 

kinderen € 135 

juniors, jeugd, cadetten € 150 

volwassenen € 165 

 
Voor tweede en volgende inschrijvingen uit éénzelfde gezin krijgt men een reductie van € 15 op het 
bovenvermelde lesgeld. Voor nieuwe leden die later in het jaar instappen wordt een pro rata berekening 
gemaakt. 
 
 
Betalingen 
 
Vanaf het volgende sportseizoen ontvangen we geen cash geld meer en zullen alle betalingen digitaal verlopen. 
Onze clubrekening is BE81 4145 1971 5124, op naam van Mas. Oyama Kyokushinkai Karate, Bezemheidelaan 55, 
2920 Kalmthout. Vermeld steeds de naam en voornaam van de karateka in de mededeling (zeker als de rekening 
staat op naam van de ouders die voor de kinderen betalen). 
 
Om de digitale betalingen gemakkelijker te laten verlopen, hebben we een QR-code aangevraagd. Deze zullen we 
publiceren op de website en uithangen in de club. 
 
Opdat we voor de start van het nieuwe seizoen aan verschillende administratieve verplichtingen (o.a. 
verzekering) moeten voldoen, vragen we dat de lesgelden betaald zijn ten laatste woensdag 19 augustus. Enkel 
na betaling is je inschrijving definitief. We zullen streng moeten zijn, niet betaald is niet mee trainen. 
 

______________________________________________ 
 
Indien jullie nog vragen hebben, aarzel niet om ons te contacteren. Al onze contactgegevens zijn terug te vinden 
op de website onder ‘Clubinfo’ → ‘Bestuur’. 

 
Ook volgend jaar weer organiseren we een smulfestijn (clubBBQ)!!! Omcirkel alvast zaterdag 14 november 2020 
met rood 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! 
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