ContributieRegelement4Defence.docx
De Inhoudsopgave

1 EEN OVERZICHT VAN DE CONTRIBUTIE SPELREGELS VOOR 4DEFENCE ((FIGHT SCHOOL
BOXTEL).
2 W AAROM MACHTIGEN GEMAKKELIJK EN VEILIG IS.
3 DE CONTRIBUTIE BEDRAGEN.
a) De contributie bedragen voor de automatische incasso
b) De contributie bedragen voor de kontante betalingen of betalingen per bank of giro.
4 U BETAALT NIET VIA DE AUTOMATISCHE INCASSO.
a) U betaalt niet via de automatische incasso maar anders bijvoorbeeld per bank/giro of
kontant.
b) We hebben de volgende regels als u niet via de automatische incasso betaald.
c) Wat als ik een jaar vooruit betaal
d) Hoeveel betaal ik vanaf een bepaalde start datum als nieuw lid.
e) Wat zijn de de bank gegevens van de vereniging:
5 DE EERSTE CONTRIBUTIE BETALING / AFBOEKING VOOR NIEUWE LEDEN.
a) Op welke dagen wordt de incasso afgeboekt.
b) Wanneer gaat mijn lidmaatschap in.
c) Een voorbeeld van hoeveel u betaald bij uw eerste contributie afboeking
d) Manier 1. De eerste manier om de contributie af te boeken voor nieuwe leden.
e) Manier 2. De tweede manier om de contributie af te boeken voor nieuwe leden.
6 W AT BETEKENT DE OMSCHRIJVING BIJ DE AFBOEKING VIA DE INCASSO.
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7 DE VOLGENDE AFBOEKINGEN NA DE EERSTE AFBOEKING.
a) De vaste kwartaal afboekingen.
b) Niet eens met een bepaalde afschrijving
c) Wat indien incasso niet mogelijk is?
8 W AT BIJ CONTRIBUTIE ACHTERSTAND?
a) Wat als u meer dan 6 weken contributie achterstand heeft?
b) Een voorbeeld
c) Hoe kan ik aan tonen dat ik al betaald heb.
d) De volgorde van herinneringen / aanmaningen
9 HET STOPZETTEN VAN HET LIDMAATSCHAP.
a) Hoe kunt u uw lidmaatschap opzeggen
b) Voor alle duidelijkheid: op de volgende manieren kunt / moet u uw lidmaatschap niet
stopzetten.
10 VEELGESTELDE VRAGEN M.B.T. DE CONTRIBUTIE
Ben je verplicht een incasso te betalen, zelfs als je die hebt teruggeboekt?
11 HOEVEEL BOEKEN WIJ EVENTUEEL NOG AF NA UW OPZEGGING VOOR BESTAANDE LEDEN.
IS OPZEGGING VAN HET LIDMAATSCHAP PER DIRECT MOGELIJK?
WAT IS DE OPZEGTERMIJN
12 HOEVEEL BOEKEN WIJ AF NA UW OPZEGGING VOOR NIEUWE LEDEN.
13 TIJDELIJK BLOKKEREN VAN UW CONTRIBUTIE.
14 DIVERSEN.
a) Wanneer hoor ik bij de junioren en wanneer bij de senioren qua contributie?
b) Nog vragen
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1 Een overzicht van de contributie spelregels voor
4Defence ((Fight School Boxtel).
Hieronder vindt u de spelregels en informatie over de contributie en het lidmaatschap van
vechtsportvereniging 4Defence (Fight School Boxtel)

2 Waarom machtigen gemakkelijk en veilig is.
U vergeet nooit te betalen.
U bespaart uzelf de rompslomp van het steeds regelen van terugkerende betalingen.
U kunt het afgeschreven bedrag terug laten boeken of uw machtiging intrekken.
In principe kan de contributie betaling uitsluitend per machtiging (automatische afschrijving)
plaats vinden.
Elk kwartaal wordt uw contributie afgeboekt voor het komende kwartaal.

3 De contributie bedragen.

a) De contributie bedragen voor de automatische incasso
De contributie voor de junioren bedraagt euro 43,00 per kwartaal = euro 14,33 per maand..
De contributie voor de senioren bedraagt euro 56,00 per kwartaal = euro 18,66 per maand.
b) De contributie bedragen voor de kontante betalingen of
betalingen per bank of giro.
De contributie voor de jeugd bedraagt euro 47,00 per kwartaal = euro 15,66 per maand.
De contributie voor de senioren bedraagt euro 60,00 per kwartaal = euro 20,00 per maand.
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4 U betaalt niet via de automatische incasso.
a) U betaalt niet via de automatische incasso maar anders
bijvoorbeeld per bank/giro of kontant.
Onze vereniging werkt in principe alleen met een betalingssysteem de automatische incasso.
Indien er geen gebruik wordt gemaakt van de automatische incasso dan brengt dit voor onze
vereniging meer kosten in rekening die dan ook aan u worden doorberekend.
b) We hebben de volgende regels als u niet via de automatische
incasso betaald.
U dient zelf zorg te dragen voor tijdige betaling.
De contributie dient per kwartaal vooruit betaald te worden en dient uiterlijk op de 1e dag van
het nieuwe kwartaal betaald te worden.
Voorbeeld 1
De contributie voor het 3e kwartaal moet dus op uiterlijk op 1 juli worden betaald
Voorbeeld 2.
De contributie voor het 4e kwartaal moet op 1 oktober worden betaald.
c) Wat als ik een jaar vooruit betaal
Indien u een jaar vooruit betaald krijgt u een maand korting. Stopt u eerder dan kan je het
teveel betaalde schriftelijk terugvragen. Dit krijg je dan terug zonder de maand korting Een
voorbeeld U betaald een jaar vooruit per kas en hoort bij de senioren wat betreft de
contributie.
Het maandbedrag voor de contributie is euro 17,25 U betaald dan voor 12 maanden 12 x euro
17,25 = euro 207,00
U krijgt een maand korting = euro 17,25 omdat u vooruit betaald.
U betaald dus euro 207,00 - euro 17,25 = euro 189,75
d) Hoeveel betaal ik vanaf een bepaalde start datum als nieuw lid.
U kunt dit nakijken in onderstaande tabel die is opgeslagen als PDF bestand.

Klik hier om de tabel automatisch in een nieuw venster te openen.
Deze tabel is voor de periode 1 januari 2016 tot en met 1 december 2019.
e) Wat zijn de de bank gegevens van de vereniging:
Het Iban nummer van 4Defence (Fight School Boxtel) is NL02RABO0168844524 en staat op
naam van 4Defence (Fight School Boxtel)
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5 De eerste contributie betaling / afboeking voor nieuwe
leden.
a) Op welke dagen wordt de incasso afgeboekt.
Normaliter boeken wij de incasso aan het begin van het nieuwe kwartaal af een paar
voorbeelden.
De contributie voor het 1e kwartaal wordt in de 1e of 2e week van januari afgeboekt
De contributie voor het 2e kwartaal wordt in de 1e of 2e week van april afgeboekt
De contributie voor het 3e kwartaal wordt in de 1e of 2e week van juli afgeboekt
De contributie voor het 4e kwartaal wordt in de 1e of 2e week van oktober afgeboekt
b) Wanneer gaat mijn lidmaatschap in.
Als u zich nieuw aanmeldt betaalt u contributie vanaf het moment van uw eerste training.
De contributie loopt van kwartaal tot kwartaal.
Bij uw eerste afboeking betaald u een vol kwartaal bedrag (de 1e periode hoeft niet te
correspondeeren met een kwartaal) of een vol kwartaalbedrag + de periode tot aan het einde
van het volgende kwartaal.
c) Een voorbeeld van hoeveel u betaald bij uw eerste contributie
afboeking
Stel dat u 1 februari lid wordt dan heeft u zich verplicht tot het betalen van een kwartaal
contributie. U moet dan u contributie betalen vanaf uw startdatum (1 februari) tot het einde
van 31 april). Dit zijn dus de maanden februari, maart en april wat een kwartaal bedrag aan
contributie is.
d) Manier 1. De eerste manier om de contributie af te boeken voor
nieuwe leden.
Soms boeken wij tussentijds (bijvoorbeeld op 1 maart) ook de contributie af voor onze nieuwe
leden.
Dit betekent dan dat we op 1 maart de maanden Februari, Maart en April van uw rekening
afboeken. U betaalt dan dus een vol kwartaal. Bij de volgende afboeking wordt dan de periode
mei en juni afgeboekt. Zie voorbeeld 1.
e) Manier 2. De tweede manier om de contributie af te boeken voor
nieuwe leden.
1) Onze vereniging boekt meestal maar vier keer per jaar de contributie af. Zie 5a voor de
data dat de afboekingen plaats vinden.
Dit betekent in ons voorbeeld dat we in de eerste of 2e week van april het volgende afboeken
van uw bankrekening. De contributie voor de maanden Februari en Maart en April (Dit is een
vol kwartaal) plus de contributie voor Mei, Juni (het tweede kwartaal). Zie voorbeeld 2
U betaalt dan in totaal 5 maanden contributie tegelijk. (februari, maart, april, mei, juni)
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Of manier 1 of manier 2 wordt gekozen is afhankelijk van het feit wanneer de bank de incasso
uitvoert.
Voor beide manieren geldt dat u niet meer dan 1 kwartaal vooruit hoeft te betalen.
Bij manier 2 betaalt u nl uw achterstallige contributie voor het 1e kwartaal en de aankomende
contributie voor het tweede kwartaal.
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6 Wat betekent de omschrijving bij de afboeking via de
incasso.
Regel 1.
Regel 2.
Regel 3.
Regel 4.

22-01tm30-06-07Inc6WekenKorting.
Contributie Jan Janssen
4Defence (Fight School Boxtel)
Vragen Tel 0411-686377

U mag dit als volgt lezen.
Regel 1
22-01tm30-06-07Inc6WekenKorting.
Op de eerste regel staat de periode/tijdvak waarop de afboeking betrekking heeft.
Uw eerste training was op maandag 22-01-2007 (er van uitgaand dat we in het jaar 2007
leven) U heeft betaald tot en met 30-06-2007 dus tot en met het 2e kwartaal
Inc6WekenKorting (Inclusief 6 weken korting bijv omdat u zich bijvoorbeeld binnen 2 weken
heeft aangemeld) u hoeft de eerste 6 weken niet te betalen.
Dus van maandag 22-01-2007 tot en met zondag 04-03-2007 heeft u zes weken gratis
meegetraind.
Hierna heeft u contributie betaald voor de periode maandag 05-03-2007 tot en met 30-062007.
Regel 2.
Contributie Jan Janssen
Op de tweede regel staat voor wie de contributie bedoeld is.
Dit is makkelijk wanneer de afboeking betrekking heeft op een of meer van de leden van een
gezin.
De contributie die is afgeboekt is voor Jan Janssen.
Regel 3.
4Defence (Fight School Boxtel)
Op de derde regel staat vermeld wie de incasso verricht en dat is onze vereniging 4Defence.
De contributie is betaald aan 4Defence (Fight School Boxtel)
Regel 4.
Vragen Tel 0411-686 377
Op de vierde regels staat vermeld welk nummer u kunt bellen voor informatie m.b.t. de
contributie.
Bel naar dit telefoonnummer als u nog vragen heeft of bij geen gehoor naar 06 - 2143 1192.

7 De volgende afboekingen na de eerste afboeking.
Nadat de eerste contributieafboeking heeft plaatsgevonden wordt uw contributie telkens per
kwartaal afgeboekt. Dit gaat door tot het moment dat u uw lidmaatschap opzegt.
a) De vaste kwartaal afboekingen.
Op uw bank of giroafschrift ziet de omschrijving er als volgt uit
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b) Niet eens met een bepaalde afschrijving
Indien u het niet eens bent met een bepaalde afschrijving, heeft u een maand de tijd om uw
bank- of girokantoor opdracht te geven het bedrag terug te boeken. U gebruikt dan de gele
kaart (Verkrijgbaar bij uw bank of girokantoor).
c) Wat indien incasso niet mogelijk is?
Het kan zijn dat incasso niet mogelijk is om bepaalde redenen (saldo te kort, foutief
bank/gironummer, rekeningnummer geblokkeerd)
U krijgt van ons dan een brief dat incasso niet mogelijk is.
U kunt dan het volgende doen.
U betaald het bedrag dat niet is afgeboekt contant of per bank/giro aan onze vereniging.
U neemt contact op met uw bank/giro instelling en zorgt dat incasso mogelijk wordt.
Indien incasso niet meer mogelijk is in de toekomst dan dient u zelf contact op te nemen met
de penningmeester hoe U in de toekomst gaat betalen.

8 Wat bij contributie achterstand?
U wordt mondeling of schriftelijk op de hoogte gebracht van uw contributie achterstand.
Hierna dient u zelf zorg te dragen voor tijdige betaling.
Hoewel de overgrote meerderheid van onze leden keurig aan haar betalingsverplichting
voldoet, begrijpen wij dat door onvoorziene omstandigheden een deelnemer op een bepaald
moment (tijdelijk) in financiële moeilijkheden kan geraken.
Bij betalingsmoeilijkheden heeft dient u zelf tijdig contact op te nemen met de
penningmeester, om samen naar een acceptabele oplossing te zoeken. Als dat niet of te laat
gebeurt dan is onze vereniging in veel gevallen helaas genoodzaakt een gerechtelijke
incassoprocedure in werking te stellen.
a) Wat als u meer dan 6 weken contributie achterstand heeft?
Indien u meer dan 6 weken contributieachterstand heeft kunt u pas meetrainen met onze
vereniging wanneer uw contributie is voldaan.
Het lidmaatschap loopt echter door tot het moment dat je je lidmaatschap opzegt.
b) Een voorbeeld
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U heeft betaald tot 31 december en U moet de contributie voor het 1e kwartaal betalen.
Doordat u onvoldoende saldo op u bankrekening had is de automatische incasso niet gelukt.
Dit betekent dat u tot 12 februari kunt meetrainen (31 december plus 6 zes weken) hierna is de
periode van 6 weken verstreken.
Indien u nu op 1 februari 2004 een factuur krijgt voor het 1e kwartaal kan het zijn dat de
uiterste betalingsdatum voor deze factuur bijv op 1 maart staat.
Dit betekent dat u op 1 maart pas de factuur hoeft te betalen, maar het feit blijft dat u slechts
tot 12 februari kunt meetrainen.
Dus als u in de periode na 12 februari wilt meetrainen moet u zorgen dat u voor 12 februari
betaald heeft bij onze penningmeester.
c) Hoe kan ik aan tonen dat ik al betaald heb.
U moet altijd zelf kunnen aan tonen dat u uw contributie betaalt heeft.
Indien u uw contributie via de incasso, bank of giro betaalt heeft u automatisch een
schriftelijk bewijs dat u betaald heeft.
(Bijna al onze leden betalen op deze manier dus dit gaat eigenlijk altijd foutloos)
Als u per kas betaald adviseren wij u om altijd om een een betalingsbewijs te vragen en dit
goed te bewaren.
Wij verstrekken dit betalingsbewijs graag als u daar om vraagt. U moet namelijk altijd zelf
kunnen aantonen dat u betaald heeft.
d) De volgorde van herinneringen / aanmaningen
Bij achterblijvende betaling ontvangt u in eerste instantie een herinnering. Blijft vervolgens de
betaling nog steeds uit, dan wordt er een herinnering / aanmaning verstuurd waarbij
oplopende administratiekosten in rekening worden gebracht.
Indien dan nog niet is betaald, of met onze vereniging contact is opgenomen i.v.m. een
oplossing in de vorm van een betalingsregeling dan zijn wij helaas genoodzaakt om de
invordering over te dragen aan de gerechtsdeurwaarder / incassoburo met alle bijkomende
(hoge) kosten van dien.

9 Het stopzetten van het lidmaatschap.
a) Hoe kunt u uw lidmaatschap opzeggen
U kunt uitsluitend op een van de volgende manieren uw lidmaatschap stopzetten.
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1 Schriftelijk.
U verstuurd een brief met daarin Uw naam en de tekst dat u uw lidmaatschap beëindigt en met
ingang van wanneer u uw lidmaatschap wilt stopzeggen. Deze brief moet verstuurd worden
naar 4 Defence (Fight School Boxtel), Frans Staelstraat 7, 5281 CR Boxtel.
2 Per E-mail
Stuur een email naar info@4defence.nl met daarin Uw naam en de tekst dat u uw
lidmaatschap beëindigt en met ingang van wanneer u uw lidmaatschap wilt stopzeggen.
3 Mondeling.
U zegt persoonlijk uw lidmaatschap op bij de penningmeester. Vraag bij mondelinge
opzegging om een schriftelijk bewijs van opzegging en bewaar dit goed, zodat u kunt
aantonen dat u uw lidmaatschap heeft beëindigd en per wanneer.
Let op. Opzeggen kan alleen bij de penningmeester dus niet bij de trainers van de betreffende
groepen.
4 Telefonisch
Bel naar 0411 - 686 377 of bij geen gehoor 06 - 2143 1192.
5 Per SMS
06 - 2143 1192 (Vermeld hierbij je naam en dat je je lidmaatschap opzegt m.i.v. welke datum.
Op uw verzoek sturen wij u graag een schriftelijke bevestiging of een email als bevestiging
van de opzegging van uw lidmaatschap.
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b) Voor alle duidelijkheid: op de volgende manieren kunt / moet u uw
lidmaatschap niet stopzetten.
Laat u lidmaatschap niet opzeggen via kennissen / vriendjes of vriendinnetjes.
Het opzeggen moet schriftelijk of persoonlijk gebeuren voorkom misverstanden.
Let op: Opzeggen kan alleen bij de penningmeester dus niet bij de trainers van de betreffende
groepen.
Het terugboeken van je incasso is geen opzegging. (zie regel 10)

10 Veelgestelde vragen m.b.t. de contributie
Ben je verplicht een incasso te betalen, zelfs als je die hebt
teruggeboekt?
Het terugboeken (storneren) van een automatische incasso betekent dat je niet hebt betaald
wat je had moeten betalen.
Het is geen bericht aan 4Defence dat je de overeenkomst opzegt en het is ook niet zo dat je
dan die betalingsperiode even kunt overslaan met betalen.
Het is uitstel van betaling, tot dat je bent overeengekomen met de incassant dat er niet betaald
hoeft te worden.
Alle termijnbedragen tot het moment dat de overeenkomst is beëindigd moeten betaald
worden, ook als die eerder zijn afgeschreven en weer teruggeboekt (dan zijn ze namelijk nog
niet betaald).
Neem contact op met 4Defence (Fight School Boxtel) om uit te leggen wat jij wil, om na te
gaan of je nu wel of niet hebt opgezegd en per wanneer.
Ik train al een tijd niet meer mee, moet ik dan toch contributie
betalen.
Ja u moet dan toch contributie betalen. U betaald contributie voor de mogelijkheid om mee te
trainen met onze club. Of je wel of niet gebruik hebt gemaakt van de diensten doet er niet toe.
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11 Hoeveel boeken wij eventueel nog af na uw opzegging
voor bestaande leden.
Bestaande leden zijn leden die al een kwartaal contributie hebben voldaan of meer.
Uw lidmaatschap loopt van kwartaal tot kwartaal en wordt stilzwijgend per kwartaal verlengd.
Is opzegging van het lidmaatschap per direct mogelijk?
Nee dat is niet mogelijk er is sprake van een opzegtermijn
Wat is de opzegtermijn
Opzegging dient twee maanden voor de aanvang van het betreffende kwartaal te gebeuren.
Nadien wordt uw lidmaatschap automatisch voor een nieuw kwartaal verlengd.
Het is dus niet zo (meestal niet zelfs) dat de opzegging direct in gaat op het moment dat jij de
brief hebt verstuurd.
a) Een voorbeeld.
U wilt uw lidmaatschap beëindigen met ingang van het 2e kwartaal (1 april).
U dient zich dan voor 1 februari af te melden.
Uw lidmaatschap loopt dan door tot het einde van het 1e kwartaal (31 maart) en u kunt tot
deze datum meetrainen.
Waarna uw lidmaatschap per 1 april automatisch wordt stopgezet.
Komt uw opzegging later bij ons binnen (dus tussen 1 februari en 31 maart) dan wordt uw
lidmaatschap verlengd tot het einde van het 2e kwartaal (30 juni).
De contributie voor het 2e kwartaal wordt automatisch afgeboekt, waarna uw lidmaatschap
per 1 juli automatisch wordt stopgezet.
b) Het lidmaatschap stopt pas:
1) Op het moment van de beindiginging van uw lidmaatschap.
Het lidmaatschap stopt dus niet wanneer u stopt met sporten bij onze vereniging.
Het lidmaatschap kan dus niet met terugwerkende kracht worden opgezegd (U kunt dus niet
op 1 december 2004 melden dat u per 1 december 2002 bent gestopt, omdat u al die tijd niet
meer heeft getraind)
c) Een voorbeeld:
Een brief die binnenkomt op 1 december 2004 waarin u vermeld dat u al per 1 december 2002
twee jaar gestopt bent met trainen en dat u graag het lidmaatschapsgeld van deze twee jaar
terug wilt wordt als volgt behandeld.
1) Wij boeken de ontvangstdatum van de opzegging van uw lidmaatschap in onze
administratie.
En de incasso wordt z.s.m. stopgezet, met inachtneming van de opzegtermijn.
2) De afgeboekte betalingen die de periode voor 1 december 2004 betreffen (twee jaar
contributie) worden niet teruggeboekt.
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12 Hoeveel boeken wij af na uw opzegging voor nieuwe
leden.
Nieuwe leden zijn leden die nog geen contributie hebben betaald.
Dit is afhankelijk van het moment wanneer u uw lidmaatschap beëindigd.
Stopt u lidmaatschap binnen 2 weken na uw eerste trainingsdag dan bent u ons geen
contributie verschuldigd.
Stopt u uw lidmaatschap tussen 2 weken na uw eerste trainingsdag en zes weken na uw eerste
trainingsdag dan bent u ons euro 5,- verschuldigd.
Stopt u uw lidmaatschap zes weken na uw eerste trainingsdag of later dan bent u ons de
contributie verschuldigd tot de datum van opzegging (voor minimaal een kwartaal
lidmaatschap euro 33 jeugd en euro 45 volwassenen)
Voorbeeld 1
U bent een volwassen lid. Na 8 weken trainen besluit u te stoppen. U betaalt een kwartaal
contributie en uw lidmaatschap is beëindigt.(Als u gekozen had voor 6 zes weken gratis
sporten dan eindigt uw lidmaatschap op de startdatum+6weken gratis sporten+1 kwartaal
contributie. Als u had gekozen voor 2 weken gratis sporten dan eindigt uw lidmaatschap op de
startdatum+2weken gratis sporten+1 kwartaal contributie.)
Voorbeeld 2
U bent een volwassen lid. U start op woensdag 25 januari Op woensdag 29 maart besluit u. te
stoppen. U betaalt het bedrag van een volledig kwartaal contributie euro 45,- en uw
lidmaatschap is beëindigt.
U bent een volwassen lid. U Start op woensdag 25 jan Op woensdag 3 mei besluit u. te
stoppen. U betaalt het contributie bedrag van 25 januari 2006 tot en met 30 juni 2006 en uw
lidmaatschap is beëindigt.

13 Tijdelijk blokkeren van uw contributie.
a) Tijdelijk blokkeren van uw contributie.
U kunt uw contributie tijdelijk blokkeren als u geen gebruik kunt maken van de faciliteiten
van 4 Defence (Fight School Boxtel) als gevolg van vakantie, ziekte / ziekenhuisopname /
blessure). De blokkadeduur geldt voor minimaal 2 aaneengesloten weken en maximaal 4
aaneengesloten weken.
Voor de periodes waarin de vereniging geen les geeft i.v.m. vakantie heeft kan geen geld
worden teruggegevens.
Deze vakanties van de club dienen dan vermeld te staan op de jaarplanning.
b) Voorwaarden voor het tijdelijk blokkeren van de contributie
Tijdens de blokkadeperiode blijft de verplichting tot betaling van de contributie onverminderd
en onder dezelfde condities doorgaan.
De verrekening van de contributie over de blokkadeperiode zal in de laatste kalendermaand
van het jaar per bank / giro plaatsvinden.
De verrekening vindt plaatst op basis van de in dit formulier opgenomen gegevens, en onder
de conditie dat ik gedurende het resterende kalenderjaar ononderbroken betalend lid blijf van
4 Defence (Fight School Boxtel)
Op het retourbedrag wordt euro 2,50 administratiekosten in mindering gebracht.
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c) Bijzondere bepaling voor het tijdelijk blokkeren van de
contributie:
In alle gevallen dat andere redenen van toepassing zijn op het blokkadeverzoek dient de
ledenadministratie in overleg te plegen met het bestuur; laatstgenoemde neemt de feitelijke
beslissing zo snel mogelijk doch uiterlijk maximaal binnen 7 dagen na indiening van het
verzoek.

14 Diversen.
a) Wanneer hoor ik bij de junioren en wanneer bij de senioren qua
contributie?
Als je bij de eerste of tweede jeugdgroep van het karate zit hoor je bij de junioren. De
junioren trainen 60 minuten. Alle andere groepen zijn bij de senioren ingedeeld. Deze andere
groepen trainen 90 minuten.
b) Nog vragen
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Indien u nog vragen heeft kunt u vrijblijvend contact opnemen met de penningmeester van 4
Defence (Fight School Boxtel)
Tekenend met vriendelijke groet
namens 4 Defence (Fight School Boxtel)
Peter Kerkhof
Frans Staelstraat 7
5281 CR Boxtel
Telefoon: 0411 - 686 377
Mobiel: 06 - 2143 1192 tel/sms/whatsapp
E-Mail: peterkerkhof@4defence.nl
Homepage: www.4defence.nl
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