Meedoen met Sonkei gaat zo:
Hoe kan ik mee gaan doen?
●

Je kunt bij Sonkei meedoen met Judo als je 6 jaar of ouder bent

●

Judo is voor jongens en meisjes en ook voor dames en heren

●

Kom gerust eerst eens kijken: maak vooraf een afspraak met onze hoofdtrainer Jan Nip voor het volgen van 2
proeflessen. Hij is te bereiken onder nummer 06-3988 4512, via e-mail info@sonkei.nl of in de Dojo tijdens
openingsuren

●

Je gaat 2 lessen meedoen. Bij de 1e les kun je van ons een judopak te leen krijgen. Hiervoor betaal je een
borg van € 10,00. Die krijg je terug als je het pak weer gewassen inlevert.

●

Je kijkt of je het leuk vindt: vind je het niet leuk, dan stop je er gewoon mee

●

Na het volgen van deze proeflessen krijg je een aanmeldingsformulier mee waarmee je je kunt aanmelden.
Dit formulier kun je ook downloaden van onze website www.sonkei.nl

●

Je krijgt bericht van aanmelding en jouw vaste trainingstijdstip en je doet mee!

Wat heb ik dan allemaal nodig?
●

Een judopak (judogi): die koop je bij Sonkei* of in de sportwinkel

●

Judoband (obi): bij een Sonkei-judopak krijg je de witte band er bij

●

Meisjes en dames een wit T-shirt (onder de judogi)

●

Een handdoek (voor voeten wassen)

●

Slippers (voor hygiëne)

* Een judopak kun je ook bij Sonkei aanschaffen. De prijs is afhankelijk van de maat en kost voor jeugdleden ongeveer
€ 30,- inclusief ingeweven Sonkei badges. Je kunt via Sonkei ook judopakken van Adidas en Balans bestellen. Hierop
zijn geen clubbadges aangebracht en een band moet je vaak apart bestellen. Als je al een judopak hebt, dan kun je
eventueel losse badges bij Sonkei kopen, die je op je judopak kunt laten maken.

Voor het deelnemen aan examens gelden aparte voorwaarden en tarieven. Deze staan op de website en kun je ook
opvragen bij de trainer.

Tenslotte willen wij er nadrukkelijk op wijzen dat wij huisregels hanteren en handhaven die het respect voor de sport
en voor elkaar als belangrijkste doel hebben. Bij aanmelding verklaar je dat je
kennis hebt genomen van deze huisregels en deze zult naleven. De huisregels staan op onze website en zijn ook
opgehangen in de Dojo.
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Wat kost Judo bij Sonkei:
Prijsinformatie: Tarieven Sonkei vanaf 1-1-2018
Categorie
Lessen
Maandbedrag
Jeugd t/m 11 Jaar
1 x per week
€ 18,50
Jeugd 12 t/m 16 Jaar
1 x per week
€ 23,75
Vanaf 17 Jaar
1 x per week
€ 29,00
2x per week les = 1,50 x Maandbedrag | 3x per week les = 1,75 x Maandbedrag
inschrijfgeld eenmalig € 15,00, betalingen 10x per jaar
Voorwaarden bij aanmelding:
●

inschrijven kan uitsluitend schriftelijk met een aanmeldingsformulier. Dit formulier kun je downloaden van
onze website www.sonkei.nl

●

voor minderjarigen vindt aan- en afmelding plaats door de ouders/verzorgers

●

deelname aan alle activiteiten is voor eigen risico

●

als peildatum voor de leeftijd geldt de leeftijd die in een kalenderkwartaal wordt bereikt

●

de genoemde bedragen gelden per maand en zijn inclusief 6% BTW

●

betaling van de lesgelden gaat met automatisch incasso en maandelijks vooraf

●

bij weigering van een incasso worden kosten doorberekend (minimaal € 2,50 per keer), tenzij de deelnemer
de verschuldigde bijdrage alsnog binnen 3 werkdagen op eigen initiatief betaalt

●

Sonkei is bevoegd om bij wanbetaling of wangedrag de deelnemer de toegang tot de Dojo te ontzeggen

●

de aanmelding wordt aangegaan voor een kalenderkwartaal en is uiterlijk een maand voor afloop van een
kalenderkwartaal opzegbaar

●

als niet is opgezegd, dan gaat stilzwijgend een nieuwe periode van een kalenderkwartaal in

●

opzeggingen worden uitsluitend geaccepteerd als deze schriftelijk of per e-mail met leesbevestiging zijn
gedaan en zijn alleen geldig als deze door Sonkei zijn bevestigd

●

per 1 januari van ieder jaar kunnen de lesgelden door Sonkei worden geïndexeerd. Dit is geen grond voor
opzegging als de stijging niet meer dan 5% bedraagt

●

in de zomervakantie zijn er geen lessen: de lesbijdrage wordt dan 2 maanden niet geïnd

●

het inschrijvingsgeld is eenmalig € 15,00 (inclusief 6% BTW) voor administratiekosten. Dit bedrag wordt na
verwerking van je inschrijving eenmalig geïncasseerd

Ook wijzen wij je op de plicht om je aan te melden bij Judo Bond Nederland (JBN). Dit moet je zelf doen. Enkele
voordelen van het lidmaatschap zijn het unieke JBN paspoort en de mogelijkheid tot deelnemen aan wedstrijden en
officiële registratie van behaalde graduaties. Aanmelden gaat via www.jbn.nl. Op die website vind je meer informatie
en de actuele contributie.

Meer vragen?
Dan kun je bellen met 06 – 3988 4512 of een email sturen naar info@sonkei.nl Of kom naar de Dojo: Sportpark
Koedijkslanden 1a in Meppel. Dit kan alleen tijdens onze eigen lestijden.
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