BOXING TEAM HOUTLAND
Klijtgatweg 7
8830 Gits - Hooglede
Vergunning Koninklijke Belgische Boks Bond K.B.B.B
en Vlaamse Boks Liga V.B.L. nr. 77335
Ondernemingsnummer 0664.868.484

Bestuur BOXING TEAM HOUTLAND
NIEUW LID (verplicht): formulier aansluiting bij Vlaamse Boks Liga
kopie identiteitskaart / verblijfstitel (paspoort)
kleefbriefje mutualiteit
ð VERPLICHT (ingevuld) doormailen naar jolien.boxingteamhoutland@gmail.com

LIDGELD & OPENINGSUREN SEIZOEN:

02 september 2019 tot 30 juni 2020

• KIDS-boxing 200€ / seizoen of 125€ / 5 maanden
Zaterdag
10u30 - 11u30 (50 minuten les) => 7 jaar (1ste leerjaar) tot 10 jaar
• JEUGD-boxing 200€ / seizoen of 125€ / 5 maanden
Zaterdag
11u20 - 12u30 (60 minuten les) => 11 jaar tot 14 jaar
• COMPETITIE-boksers 300€ / seizoen
Maandag - Woensdag - Vrijdag

18u00 - 20u30

=> op doorverwijzing van trainer(s)

• FITBOXING vrouwen 10€ per les of beurtenkaart 100€ / 11 lessen (1 les gratis)
Donderdag 20u00 - 21u30 => vanaf 16 jaar
• RECREANTEN 350€ / seizoen of 125€ / 3 maanden
Dinsdag - Donderdag
18u00 - 20u00
=> vanaf 15 jaar

BETALING gebeurt via OVERSCHRIJVING op de clubrekening van BTH:
BE21-7512-0825-5303 (AXABBE22)
ð Bij mededeling: naam en voornaam bokser + doel geld (lidgeld maand(en) en/of
verzekering)!

NIEUWELING - BEGINNERS:
§ JONGEREN 15 jaar tot 18 jaar => kunnen alleen de 1ste DINSDAG van iedere
MAAND om 18u00 starten (3 sept, 1 okt, 5 nov, 3 dec, 7 jan, 4 febr, 3 maart, 7 april, 5 mei en 9 juni)
– GRATIS kennismakingsles, men dient VERPLICHT vooraf in te schrijven
via mail jolien.boxingteamhoutland@gmail.com
– Daarna kan men doorschuiven naar RECREANTEN (betaling lidgeld recreanten)

§ VOLWASSENEN vanaf 18 jaar (mannen & vrouwen) => lessenreeks kennismaking
bokssport - fitboxing (10 lessenreeks + verzekering inbegrepen) ter waarde van 150€
– VERPLICHTE reservatie via mail jolien.boxingteamhoutland@gmail.com
en betalen op de clubrekening van BTH: BE21-7512-0825-5303 (AXABBE22)
– Maximum 20 plaatsen (reservatie en inschrijving is pas geldig na betaling)
– Iedere DINSDAG avond (tenzij feestdag) van 20u30 tot 21u30
ð
ð
ð
ð

1ste reeks: start 01 oktober 2019 tot 03 december 2019
2de reeks: start 10 december 2019 tot 25 februari 2020
3de reeks: start 03 maart 2020 tot 05 december 2020
4de reeks: 12 mei 2020 tot 14 juli 2020

VERGUNNING / VERZEKERING (aansluiting bij VBL):
o
o
o
o
o
o
o

Recreant
Aspirant
Schoolboy
Junior
Youth
Elite amateur
Elitebokser (prof)

(alle leeftijden)
11 - 12 j
13 - 14 j
15 - 16 j
17 - 18 j
19 j

40€ jan 2020 tot dec 2020 / 25€ sept 2019 tot dec 2019
45€
50€
55€
60€
70€
200€ (na januari is 250 €)

Competitie-boksende leden: pasfoto voor medisch controleboekje (licentie)

BELANGRIJKE OPMERKINGEN:
Ø OPGELET: NIET BETAALD (overschrijving) of formulier nieuw lid NIET
DOORGEMAILD => is NIET ingeschreven / verzekerd en zodoende GEEN
TOEGANG tot de training(en)!
Ø Sieraden, ringen, kettingen, horloges, oorringen, piercing afdoen VOOR de training
=> dergelijke juwelen zijn NIET toegelaten!
Ø Aan alle boksers ALTIJD LOOPSCHOENEN bij!
Ø SPORTZAKKEN blijven in de kleedkamer staan (behalve van de trainers)
Ø GSM blijft in de sportzak of in de auto / thuis => verboden tijdens training!

Secretaris BTH: DE KETELAERE Jolien

Met dank en vriendelijke groeten,
Bestuur Boxing Team Houtland
(Tampere Filiep en Persoon Delfine)

0471/82.91.34 of
jolien.boxingteamhoutland@gmail.com

