
 

 

JKA-Shotokan karateclub 

4088 SHINBU Gent vzw 

Inschrijvingsprocedure nieuwe leden karateclub SHINBU Gent 

Invullen aansluitingsfiche 

- Vraag aan de clubsecretaris of een verantwoordelijke lesgever een ‘Aansluitingsfiche nieuwe 
 leden’. 

- Vul deze aansluitingsfiche duidelijk leesbaar in en onderteken het exemplaar. Indien je minderjarig 
 bent, dient één van je ouders te tekenen.  

- Bezorg de ingevulde aansluitingsfiche terug aan de clubsecretaris of een verantwoordelijke  
 lesgever.  

Betaling lidgeld en vergunning (na 3 gratis proeftrainingen) 

De totale kostprijs voor jouw aansluiting bedraagt jaarlijks: 

VOLWASSENE Lidgeld Familiekorting* Vergunning** Totale kostprijs 

Eerste Lid 100 Euro / 35 Euro 135 Euro 

Tweede Lid 100 Euro - 10 Euro 35 Euro 125 Euro 

Vanaf Derde Lid 100 Euro - 20 Euro 35 Euro 115 Euro 

JEUGD (7-13 JAAR) Lidgeld Familiekorting* Vergunning** Totale kostprijs 

Eerste Lid 70 Euro / 35 Euro 105 Euro 

Tweede Lid 70 Euro - 10 Euro 35 Euro 95 Euro 

Vanaf Derde Lid 70 Euro - 20 Euro 35 Euro 85 Euro 

* Het tweede lid van eenzelfde gezin (wonend op eenzelfde adres) krijgt een familiekorting van 10 Euro. Voor 

een derde en volgende gezinsleden is de familiekorting 20 Euro.  

** Vergunning Vlaamse Karate Federatie (VKF) (inclusief verzekering en JKA stijlbijdrage). 

Betaal het gepaste bedrag. De betaling kan enkel via overschrijving: 

- op het clubrekeningnummer BE39 7360 1736 8219  
- met mededeling “aansluiting SHINBU Gent - Familienaam en Voornaam van het clublid”. 

Vermeld in de mededeling de familienaam en de voornaam van de karateka. Op deze manier 
weet de clubsecretaris voor wie men wenst te betalen. 

 

Als club doen wij grote inspanningen om jouw gegevens met de grootste zorg en discretie te 

behandelen. Jouw persoonsgegevens worden verwerkt door (Sportclub Shinbu Gent vzw, 

Scheeplosserstraat 20 te 9000 Gent, info@shinbugent.be), voor ledenbeheer en organisatie van 

activiteiten op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw inschrijving en voor direct 

marketing (om u op de hoogte te houden van onze activiteiten) op basis van ons gerechtvaardigd 

http://www.vkf.be/#xl_xr_page_index
https://www.jka-vlaanderen.be/


belang om sport aan te bieden. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op 

direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op (privacy@shinbugent.be). Via dat e-mailadres 

kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over jou verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of 

ze vragen over te dragen. Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van verwerking 

van persoonsgegevens vindt u op www.shinbugent.be/privacyverklaring. 

Neem ook een kijkje op onze website (www.shinbugent.be) en welkom in onze club! 

http://www.shinbugent.be/privacyverklaring
http://www.shinbugent.be/

