LIDGELD
1e lid van gezin

2e lid van gezin

jongeren (-14j)

€ 130,00

€ 115,00

volwassenen (+14)

€ 155,00

€ 140,00

Lidgelden zijn incl. verplichte verzekering van € 45,00.
Lidgelden te betalen in de maanden september-oktober.

LESGEVERS

INFO

Hoofdtrainer (Technisch directeur)
Wim Willems

5e DAN

Trainer A

5e DAN
1e DAN
1e DAN

Initiator
Initiator
Initiator

Trainers
Bart Willems
Marc Reynen
Franky Dubois

TRAININGEN
jongeren (-14j) - 2,5u/week
woensdag
zaterdag		

18.00u - 19.00u
16.30u - 18.00u
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volwassenen (+14j) - 3u/week
woensdag
zaterdag		

19.00u - 20.30u
16.30u - 18.00u

SOCIALE MEDIA
Facebook/JC Jita Kyoei Gent (besloten groep)
Facebook/JC Jita Kyoei Reunie (openbare groep)
Instagram/Jita Kyoei Gent
Er zijn 4 gratis proeflessen mogelijk. Nieuwe leden kunnen een
judopak lenen (borg van € 35) voor de proeflessen.
Nieuwe judopakken kunnen voordelig in de club worden aangekocht.
De trainingen gaan door in Sporthal HOGESCHOOL GENT
Sint-Denijslaan 251 - 9000 Gent

voorzitter

Bart Willems
Zandvoordestraat 177
9052 Zwijnaarde
tel. 0486 512 016
info@jitakyoei.gent

secretaris

Franky Dubois
Zomerstraat 10
9000 Gent
jita.kyoei@skynet.be

info

tel. 09 222 61 41
www.jitakyoei.gent
bank

KBC BE70 4427 0080 5125

dojo

Sporthal Hogeschool Gent
Sint-Denijslaan 251
9000 Gent

RICHTLIJNEN CORONA J.C. JITA KYÔEI GENT VZW
• 	
De kleedkamers kunnen gebruikt worden. Dit geldt ook voor douches,
eventueel met beurtrol indien de afstand van 1,5 m niet kan worden
behouden
• 	
We komen niet in judogi naar de club
• 	
De ouders worden niet toegelaten in de dojo (Danszaal 1) indien het aantal
aanwezigen > 25 personen telt (beperking van 25 personen in de zaal volgens richtlijn HoGent)
• 	
Zij kunnen wel steeds terecht in de sportsbar
• 	
De ouders worden niet toegelaten in de kleedkamer / kleedkamergang
• 	
Bij het verlaten van de kleedkamer ontsmet ieder zijn plaats en kapstok
(product voorzien door HoGent)
• 	
Registreren doe je steeds aan de inkom van de sporthal. Het bestuur houdt
ook steeds een aanwezigheidslijst bij.
• 	
De bestuurstafel plaatsen we in de gang (ook weer om de beperking van
25 niet in het gedrang te brengen)
• 	
Op woensdag is de mat 10 x 10 m en zal een deel van de oefeningen op het
parket worden gedaan (nog in bespreking met HoGent - update hierover
volgt nog)
• 	
Katrien De Grez is de corona verantwoordelijke binnen onze judoclub - bij
Katrien kan je ook terecht indien je vragen hebt (katriendegrez@hotmail.
com of via whatsapp)
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• 	
We proberen de trainingen te organiseren in bubbels (groepjes van 3 tot 6)
• 	
Iedereen (+12) brengt een mondmasker mee, want dit is verplicht tijdens de
training en overal in de sporthal
• 	
Mondmaskers zullen ter beschikking zijn aan de bestuurstafel (€1/st.) voor
de vergeetkousen
• 	
Voorzie een handdoek(je)
• 	
De +14 groep wacht bij de wisseling in de gang (hou afstand en met mondmasker), tot de -14 groep de zaal verlaten heeft
• 	
Daar verluchting belangrijk is, zullen we de ramen zoveel mogelijk openen
• 	
Een judoka mag enkel in de club trainen waar hij lid is (regel van de VJF)
• 	
Maatregelen genomen door de federale regering / veiligheidsraad gelden
ook in de sporthal en in onze club.
• 	
Heb je koorts of heb je symptomen (droge hoest, vermoeidheid, plots verlies smaak of geur, ...) kom dan niet naar de training, maar contacteer je
huisarts
• 	
Wie terugkeert van vakantie uit oranje of rode zone respecteert de quarantaine-voorschriften van de overheid en komt gedurende 14 dagen niet naar
de training
• 	
Wie positief test op corona en voordien aanwezig was op een training
engageert zich ertoe mee te werken aan het contact-onderzoek van de
overheid. We appreciëren het als ook de coronaverantwoordelijke van de
club, Katrien De Grez, verwittigd wordt

