
 

Judoclub Blankenberge 
www.judoclubblankenberge.be 

 
Beste judoka 

 Tijd om je weer klaar te stomen voor een goede portie plezier op de judomat.      
       

          We starten vrijdag 04 september 2020  Lesuren : 
                                    

Dinsdag: 20h00 – 21h30 (+12 jaar)  Zondag:   10h00 – 11h00 (-8 jaar) 
Vrijdag:   19h00 – 20h00 (-12 jaar)  Zondag:   10h00 – 11h30 (+8 jaar) 
Vrijdag:   20h00 – 21h30 (+12 jaar) 

 
In de schoolvakanties gaan de lessen door tenzij anders vermeld. Kijk dus regelmatig ons doen en 
laten na op www.judoclubblankenberge.be of www.facebook.com/JudoclubBlankenberge 
 
Traditioneel is september de initiatiemaand. Met andere woorden, nodig vrienden, vriendinnen en 
familie uit om samen met jou van je favoriete sport te proeven. 
 
Ouders op de Mat  –  vanaf de covid-19 maatregelen het toelaten – informatie volgt . 
 
Het lidgeld bedraagt 115 euro. Dat omvat het lesgeld en de verzekering. Maar hiermee zorgen we 
ook voor  een attentie met kerst en Pasen en een hoop judoplezier. En een gratis gordel bij 
graadverhoging. Korting bij meerdere inschrijvingen in het zelfde gezin .    
 
Gelieve het lidgeld voor de 10 dag van de vervalmaand te betalen. Dat vermijdt administratieve 
rompslomp en eventueel problemen met de verzekering. 
 
Specifieke corona maatregelen : 
– Ben je of voel je je ziek, blijf dan thuis 
– Er mogen maximaal 22 judokas in de mattenzaal aanwezig zijn. Kinderen worden afgezet aan de 
trap in het cafetaria, toeschouwers zijn tot nader order niet toegelaten in de zaal. 
– Kleedkamers en douches zijn voorlopig niet toegankelijk. Omkleden in de zaal  of in judopak naar de 
training komen. 
– Ontsmettingsmiddelen zijn aanwezig. Judokas worden gevraagd om bij aanvang en afsluiten van de 
les de handen te ontsmetten. Ten alle tijde slippers aanhouden buiten de mat. 
– Bij elke les wordt een onthaalmedewerker aangeduid die deelnemers en eventuele opmerkingen 
noteert. 
– De lessen zijn aangepast om social-distancing optimaal te garanderen. 
 
Het bestuur 
 
Jeugd sportcoördinator  : Jurgen De Fauw 
Contactpersoon : vergunningen, opmerkingen of vragen : Ronny Vanden Broucke 

Betreft G.D.P.R. Wetgeving vanaf 25/05/2018 Privacy verklaring 
 Uw persoonlijke gegevens worden enkel doorgestuurd naar de  Vlaamse Judo Federatie .

Doel : Registratie leden , Verzekering & Graadverhoging . 


