Aikido Stichting Arnhem “Jiki Shin Kan”

INFORMATIEBLAD VOLWASSENEN
LEES DIT GOED DOOR!
LESGELD – Regulier
•
•
•
•
•
•

Het lesgeld voor volwassen leden bedraagt € 114,00 per kwartaal (tarief per 01-10-2017, wijzigingen voorbehouden).
De betaling geschiedt uitsluitend per incasso per kwartaal. Voor u is dit de makkelijkste manier van betalen en voor de
vrijwilligers die onze administratie bijhouden scheelt het kostbare tijd.
Op het inschrijfformulier kunt u ons hiervoor machtigen.
Op de achterkant vindt u de tarieven en een toelichting over de incassoprocedure.
Uw inschrijving geldt ook voor onze nationale bond, de Aikido Federatie Nederland (AFN), en de koepelorganisatie Aikido
bond Nederland (AbN, aangesloten bij NOC*NSF). Dit is van belang voor (hogere) gradenadministratie, stages en
verzekeringen.
U kunt voor dit lesgeld deelnemen aan alle reguliere lessen van de ASA. Voor examens en evenementen zoals
zomerscholen, stages en centrale trainingen, kan bijkomende betaling worden gevraagd.

LESGELD - met Gelrepas
•
•
•

Met de Gelrepas krijgt u 50% korting. Dit geldt voor één sportvereniging in Gelderland per jaar.
Upload een scan van uw pas (voorkant) bij digitale aanmelding.
Stuur ons ieder volgend jaar een scan van uw (nieuwe) pas. De korting vervalt als u geen geldige pas meer heeft.

JAARLIDSCHAP
•

Als u toezegt een jaar lid te blijven, krijgt u een gratis pak (waarde 45 euro). Als u onverhoopt eerder opzegt, wordt dit
alsnog in rekening gebracht.

TIJDELIJKE STOP: CONTRIBUTIEVERLAGING
•
•

Bij blessures of andere bijzondere gevallen kunnen we de betaling tijdelijk verlagen naar 50% van het kwartaalbedrag. U
blijft dan lid van de bond, u ontvangt onze mailings en uw graden blijven in ons systeem.
Dit kan alleen VOORAF! Mail of schrijf ons in dat geval.

OPZEGGEN
•
•

U kunt opzeggen per mail of brief, naar de adressen onderaan op dit blad.
Reguliere leerlingen kunnen alleen per volle maand opzeggen. En er is een opzegtermijn van 1 maand.
 Als u bijvoorbeeld op 3 oktober opzegt, betaalt u door tot 1 december.

HYGIËNE IN DE LES
•
•

Aikido-leerlingen moeten in de kleedkamers en dojo slippers dragen. Zo blijven de voeten schoon op de mat!
Men mag alleen de mat op met:
o schone kleding zonder scheuren (wit judo- of karatepak, beginners: soepele sportkleding)
o zonder sieraden (kettinkjes, ringen, oorbellen, vriendschapsbandjes, enkelbandjes etc.). Plak niet te verwijderen
piercings e.d. goed af.
o schone (blote) voeten en handen
o kort geknipte nagels
o lange haren in een staart of vlecht

VAKANTIES EN UITVAL VAN LESSEN
•
•

In de kleine vakanties gaan de lessen in principe gewoon door, tenzij we anders vermelden.
Sluitingen rond de zomer- en kerstvakantie, uitval van lessen, en andere bijzondere gebeurtenissen melden we u tijdig per
e-mail en op de website. Houd daarom onze website in de gaten!

VRAGEN OF OPMERKINGEN?
U kunt altijd contact met ons opnemen: voor vragen over de lesinhoud kunt u terecht bij de docenten; vragen over administratie
aan her secretariaat (liefst per e-mail); opzeggingen altijd schriftelijk of per e-mail!
Piet Lagerwaard Shihan (Hoofdinstructeur); Cathrien de Pater (docent/secretaris); Breun Gaasbeek (docent/ledenadministratie)

Secretariaat: Radboudweg 23, 3911 BE Rhenen
tel: 0317-617490
e-mail: info@aikidostichtingarnhem.nl
Website: www.aikidostichtingarnhem.nl

MACHTIGING VOOR AUTOMATISCHE INCASSO - TOELICHTING
Machtigen is makkelijk:
u vergeet nooit meer te betalen;
u bespaart uzelf de rompslomp van het regelen van steeds terugkerende betalingen;
u kunt het afgeschreven bedrag terug laten boeken of uw machtiging intrekken.
Hoe?

Een automatische incasso vindt plaats nadat u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Vul het
inschrijfformulier in, zet uw handtekening, en geef het aan een van ons (of stuur het op).
Zorg wel voor voldoende saldo op uw rekening!

Niet eens met een afschrijving? U hoeft alleen maar uw bank te bellen, dan boeken zij het bedrag terug. Dit
kan tot uiterlijk een maand na de afschrijving. Het telefoonnummer staat meestal op het bankafschrift.
Intrekken: Wanneer u het lidmaatschap opzegt, wordt tegelijk de incassomachtiging geannuleerd. U kunt ons
dit mailen, en/of de ‘rode kaart’ hieronder gebruiken: intrekking machtiging. U vult de kaart in, stuurt hem naar
ons adres (zie voorkant), en de afschrijving stopt (voor gelden na de uitschrijfdatum). Houd rekening met
enige tijd voor verwerking en inning van gelden voor de lopende periode. Bij opzeggen (per brief of e-mail)
geldt een maand opzegtermijn. Gelrepas-houders moeten hun jaarlidmaatschap minstens 1 maand voor de
afloop van de lopende periode opzeggen.
Machtigen: de makkelijkste manier van betalen.

LESGELD per 1 okober 2017 (in Euro’s per kwartaal)*:
Gewoon
lidmaatschap

Jaarlidmaatschap met Gelrepas**

Jeugd, studenten
en senior-aikidoka

60,00

t/m 2019: 100% korting voor jeugdleden, mits
inschrijving per heel jaar.

Volwassenen

114,00

t/m 2019: 50% korting
mits inschrijving per heel jaar.

* Verhogingen worden tijdig aangekondigd.
** De korting wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld en tijdig bekend gemaakt.

INTREKKING MACHTIGING
Ondergetekende trekt hierbij de machtiging in die verleend is aan:
Aikido Stichting Arnhem “Jiki Shin Kan” om van zijn/haar hieronder genoemde bankrekening bedragen af te
schrijven wegens lesgeld:
Naam (zoals op uw rekening vermeld): ……………………………………… Dhr/Mw
Straat & huisnummer:

………………………………………

Postcode:

………………………………………

Woonplaats:

………………………………………

Bankrekening (IBAN):

………………………………………

Datum van ondertekening

………………………………………

Handtekening:

………………………………………

