Informatie betreft de start van sportseizoen 2022-2023
We hopen dat iedereen heeft (of nog gaat) kunnen genieten van een welverdiende
zomervakantie. En al staat onze afsluitende BBQ nog vers in het geheugen, het nieuwe
sportseizoen komt inderdaad reeds om de hoek kijken!
We kunnen nu aankondigen dat de planning voor de start van het sportseizoen 2022-2023 er
als volgt uitziet:
• Woe 17-aug-2022: opstart Volwassenen (geen initiaties)
• Zat & Zon 3-4-sep-2022: opstart Kleuters, Jeugd, alsook alle initiaties
Na meer dan 5 jaar ongewijzigde tarieven zijn ook wij genoodzaakt om een kleine prijsstijging
door te rekenen: de prijs voor het volledig sportseizoen bedraagt 80EUR voor Kleuters,
160EUR voor Jeugd (t.e.m. 12 jaar) en Volwassenen (13 jaar en ouder).
Zoals vanouds behouden we het principe dat bij 3 of meer betalende Jeugd/Volwassen
judoka’s uit hetzelfde gezin, het inschrijvingsgeld 100EUR bedraagt ipv 160EUR en dit vanaf de
derde betalende judoka.
Gelieve Uw betaling te doen op BE74 0682 0947 9207 van “Judoschool Merelbeke, Plataan 4”
met vermelding van de naam + de voornaam van de judoka, en dit vóór eind september
2022; dit geldt eveneens voor judoka’s waarvan de vergunning pas later op het sportjaar
vervalt.
Het komende seizoen wordt ook een echt “feestseizoen”. In 2021 werd Judoschool Merelbeke
immers 50 jaar ( hiep hiep hoera! ), maar door de Corona pandemie konden we daar toen niet
echt mee uitpakken. Jullie mogen nu uitkijken naar tal van extra (voornamelijk judo-gerichte)
aktiviteiten. Zo is er o.a. op 18-sep al een gasttraining door Franklin Pereira Reyes (Trainer JV
U18, tweevoudig Cubaans kampioen); andere gasttrainers worden intussen vastgelegd. En op
25-sep willen we graag al onze leden samenbrengen voor een waanzinnige fotoshoot (met
drone). Nog veel meer volgt!
Ook de vernieuwde website en de nieuwe huisstijl met kenmerkend logo maken deel uit van
de veranderingen welke het bestuur heeft gemaakt in het kader van het 50-jarig bestaan.
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Opkuis
Ook dit jaar heeft onze dojo nood aan een opfrisbeurt. Er is voor elk wat wils, en je hoeft echt
geen professionele stielman te zijn: de matten reinigen, douches en sanitair schrobben, de bar
onder handen nemen, een laagje verf hier en daar.
Help je club en zie je judo-vrienden al es terug, door de handen uit de mouwen te komen steken,
6-7 augustus en 13-14 augustus, telkens van 9u tot 12u. BE THERE !
Lesrooster
Kleuters1: 4- tot 5-jarigen
Kleuters2: 5- tot 6-jarigen
Jeugd1: 6- tot 12-jarigen: witte gordels (incl. initiaties) en gele gordels zonder oranje streepje
Jeugd2: 6- tot 12-jarigen: gele gordels met één of twee oranje streepjes, alle oranje gordels en
alle groene gordels
Volwassenen: 12- tot 99-jarigen, alle gordels
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Initiaties
Voor beginners bieden wij, met medewerking van Judo Vlaanderen, opnieuw 4 gratis en
verzekerde lessen aan, op te nemen binnen 1 maand.
Vanaf 3-september volstaat het zich aan te bieden in de dojo, ruim voor het voorziene
aanvangsuur van de betreffende les (Kleuters1, Kleuters2, Jeugd1 of Volwassenen, naargelang
de leeftijd van de deelnemer) en zich aan te melden als beginnend judoka; essentiële
informatie zoals naam, geboortedatum, adres, etc zal worden gevraagd. Sportieve kledij
volstaat, al kunnen wij meestal wel een judo-pak in bruikleen geven. Na de 4 lessen beslis je of
je wil verder gaan als lid van onze judo-familie.

Privacy
Judoschool Merelbeke hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je
persoonsgegevens. We verwijzen bij aanvang van het nieuwe sportjaar graag naar onze
privacy verklaring (http://www.judoschoolmerelbeke.be/Privacy.html).
Wij beschouwen het als ons gerechtvaardigd belang om, op proportionele wijze, ons clubleven
met behulp van beeldmateriaal in de kijker te zetten. Dat kan gaan van niet-gerichte
sfeerfoto’s van een activiteit, tot gericht materiaal zoals groeps- , actie- of podium-foto’s.
Deelnemers aan competities verklaren zich eveneens akkoord dat een verslagje met foto's kan
worden gepubliceerd op de facebook-pagina en/of de website van de club.
Vanzelfsprekend kan U ten allen tijde, en dat op eenvoudig verzoek aan het bestuur, specifiek
gericht beeldmateriaal laten verwijderen.
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