WKS VZW


KARATE



JU-JITSU



TAE-BO



KYUSHO

Nieuwsbrief WKS
O K T O B E R

2 0 1 1

Informatieavond WKS
Het nieuwe sportieve jaar is ondertussen goed ingezet. Ook dit jaar mogen we terug nieuwe leden verwelkomen, evenals de vele trouwe leden
die reeds jaren bij ons komen trainen.
Af en toe kregen we de vraag om wat extra informatie inzake de clubwerking, de sportspecifieke kenmerken en vereisten, … enz. Omdat er
ook wel een en ander kan verteld worden , nodigen we dan ook graag
iedere ouder, grootouder, kennis of sympathisant uit op een informatieavond op woensdag 23 november om 18u30 in WKS. We vertellen
graag hoe de club te werk gaat en waar we voor staan. We wijzen u ook
de weg naar informatie op onze website. Tevens laten we jullie ‘beleven’
wat zelfverdediging kan betekenen voor ieder van ons. Uiteraard is er
ook tijd voor vraagstelling. Wil je er bij zijn, laat ons dan iets weten en
kom in ’gemakkelijke’ kledij. Wij van onze kant voorzien in een drankje!
GRAAG VERWELKOMEN WE VEEL VOLK!
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Kort na Pasen 2012 wordt er door onze club een club demonstratie georganiseerd voor onze eigen jeugd (tot 14 jaar). Op deze
‘kindvriendelijke’ competitie zullen zowel onze karateka’s als ju-jitsu
strijders op de mat komen. De concrete data en inschrijvingsmodaliteiten worden begin volgend jaar nog bekend gemaakt. Om onze jongeren ‘klaar te stomen’ voor dit toffe club evenement worden er nu reeds
extra oefeningen in de trainingen ingelast.

Website WKS
Tijdens het verlof werd onze website verder aangevuld. Zo kan je er nu
onder andere een steeds actuele clubkalender raadplegen. Ieder lesmoment staat er in vermeld, evenals extra activiteiten. Ook kan je daar
reeds de examendagen terugvinden. Er werden filmpjes toegevoegd en
er is tal van extra informatie te vinden. Bezoek onze website en laat
ons weten wat je er van vindt!
Beschik je over een PDA, iPad of telefoon met camera, dan kan via deze
‘vreemde’ blok (Upcode) hiernaast DIRECT naar onze website
www.wksvzw.be doorschakelen!
De webmaster

Uit de oude doos

Clubsponsor wks

Op woensdag 21 oktober 1989 Verscheen volgende artikel in de krant:

“Luc Dutoit wil jongeren vooral bijleren hoe ze hun natuurlijke agressie
kunnen beheersen.
De school ligt geprangd tussen een paar
fraaie modezaken in de drukste straat van
Wevelgem. Volwassenen kunnen er terecht
voorconditietraining, karate en ju-jitsu.
Maar Dutoit wil vooral de jeugd iets bijbrengen en hen leren hoe ze hun natuurlijke agressie kunnen beheersen.
Het complete aanbod moet aan slaan. Na
ruim een jaar activiteit telt hij meer dan
120 leden, van wie een zestigtal jongeren.
Een succesrijk privé-initiatief dat Dutoit
evenwel transparant wil houden. Met alle
baten uit twee jaar werking organiseert hij
volgend jaar op 13 november het Belgisch
kampioenschap ju-jitsu in Wevelgem...“

De Sportverzekering !

Lees het ganse artikel op de website bij verschenen in de pers
De clubhistoricus

Dat sporten gezond is, daar zijn we allen van overtuigd. Bovendien doen de Trainers van WKS er
alles aan om de trainingen veilig te laten verlopen. TOCH is het noodzakelijk om steeds in orde te
zijn met de sportverzekering. Voor Ju-Jitsu en Karate is dit bovendien VERPLICHT voor iedere aangesloten sporter. Deze verplichting wordt opgelegd door de federatie van deze sporten.
Heb je een ongeval, laat het dan direct weten aan de aanwezige trainer.
HOE weet ik nu dat ik in orde ben,
Bij de Ju-Jitsu dient verzekeringsbijdrage via de club betaald te worden. Deze stort dit dan door
naar de Vjjf federatie. Vanuit de federatie bekomt u dan een nieuw ‘blauwe’ omslag voor uw boekje.
Daarop staat de geldigheid van je verzekering.
Bij de Karate federatie gaat het anders te werk. Vanuit de federatie bekom je thuis een brief een
maand voor het vervallen van je verzekering. De brief beschrijft hoe je uw verzekeringsbijdrage
moet overmaken aan de federatie (en dus NIET aan de club!) Na enige tijd bekomt de club dan uw
verzekeringskaart die je dan best achteraan uw karateboekje vastzet. Ben je nieuw bij de karate,
dan moet je uw eerste verzekeringsbijdrage WEL aan de club betalen.
Het bestuur van WKS vzw

WKS vzw
Kortrijkstraat 95
8560 Wevelgem
Website : www.WKSvzw.be
Voorzitter vzw: E-mail: luc.wks@skynet.be

