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Nieuwsbrief: nieuwe leden 

We hopen dat we je enthousiast hebben weten te maken voor het Koreaanse Ki Gong. In deze 
nieuwsbrief willen we je graag informeren over het lidmaatschap bij onze vereniging. 

 
Wat is het belangrijkste tijdens de lessen? 

Het belangrijkste tijdens het trainen is niet de prestatie op zich, maar het plezier wat je er aan 
ontleend. Plezier zorgt voor ontspanning en brengt mensen dichter bij elkaar. Je kunnen 

ontspannen is een belangrijke eigenschap met veel voordelen zoals bijv. snelheid, 
reactievermogen, of creativiteit. Een les is een feest, maar je moet wel zelf de slingers 
ophangen. Door hard te werken, te luisteren naar de aanwijzingen van de trainers, regelmatig 
en constant te oefenen. Tijdens de lessen is er ruimte voor evaluatie en theorie.  

 
Is er een (inter-)nationale erkenning van de World Ki Gong - Europe? 

Vereniging World Ki Gong - Europe is aangesloten bij internationale World Ki Gong Club 

(website: www.worldkigong.com). 
 

Lidmaatschap 

Betalingscondities: 

De contributie in het eerste jaar loopt van de 1ste van de maand volgend op het moment van 
inschrijving t/m 31 december.  
Volgens is de jaarcontributie gelijk aan het kalenderjaar.  
De contributie mag in 12 (automatische) maandelijkse termijnen betaald worden, voor de 1ste 

van iedere kalendermaand. Voor jaarlijkse vooruitbetalingen geldt een korting van 2,5%. Alle 
kosten verbonden aan innen van achterstallige contributie, zowel gerechtelijk als 
buitengerechtelijk, zijn voor rekening van het desbetreffende lid of diens wettelijke 

vertegenwoordiger, indien het lid minderjarig is. De contributie kan per jaar worden aangepast.  
 
Aansprakelijkheid 

De vereniging World Ki Gong - Europe kan niet aansprakelijk worden gesteld voor zoekgeraakte 

eigendommen en/of ongevallen. Leden die zich schuldig maken aan wangedrag of de goede 
naam en eer van World Ki Gong - Europe of World Ki Gong Club in opspraak brengen, kunnen 
tijdelijk of voorgoed de toegang tot de lessen worden ontzegd en verliezen hun rechten, maar 

behouden hun lopende financiële verplichtingen. 
 
Wijzigingen lidmaatschap 

Alle wijzigingen met betrekking tot het lidmaatschap moeten schriftelijk worden doorgegeven 

aan het secretariaat (rsuijker@orange.nl). 
 

Opzegging van het lidmaatschap: 

Het lidmaatschap bij World Ki Gong - Europe loopt stilzwijgend door, behoudens schriftelijke 

opzegging – met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand – gericht aan het 
secretariaat van World Ki Gong - Europe. 
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Wat zijn de kosten? 

Jaarlijkse kosten: 

• Contributie World Ki Kong - Europe bedraagt per maand in het eerste jaar   €   3,00  

• Contributie World Ki Kong - Europe bedraagt per jaar      €  30,00  
• Contributie World Ki Gong Club        $  10,00 

(+/- €  7,00) 
 

Eenmalige kosten 

• Ki Gong broek & shirt    €   25,00 
• Ki Gong klapper     €   15,00 
• Levenslang lidmaatschap World Ki Gong Club $ 100,00 (+/- € 70,00) 

 
Ki Gong clinic: 

Jaarlijks worden een aantal (internationale) Ki Gong Clinics georganiseerd. Op de website wordt 

precies aangegeven waar en wanneer en wat de kosten zullen zijn. De kosten worden separaat 
in rekening gebracht. Voor de clinic in Nederland geldt een gereduceerd tarief en gegarandeerde 
deelname bij inschrijving. 
 

Wat zijn de trainingstijden? 

Er bestaat de mogelijkheid twee keer per maand te trainen op de zaterdagochtend. De 
trainingen zijn afwisselend in De Lier en Bergschenhoek. Op de website wordt precies 
aangegeven op welke zaterdagen en welke tijden. 

 

Afwezigheid 

Indien je een niet mee kunt trainen dien je dit tijdig telefonisch, via e-mail of via sms af te 

melden (telefoon: 06 – 520 455 28, e-mail: infoWorldKiGongEurope@ntsda.nl 
 

Hoe zit dat met examens? 

Voor beoefenaren is er jaarlijks een examen moment. De data worden op de website geplaatst. 

Beoefenaren worden voorgedragen door de instructeur en ontvangen daartoe 2 weken voor het 
examen een schriftelijke uitnodiging. De kosten van het examen zijn € 25,00 per keer (inclusief 
shirt). 

 
Welke formulieren moet ik inleveren? 

Bijgaand treft je 2 formulieren aan: 
1) Inschrijfformulier World Ki Gong - Europe 

2) Inschrijfformulier World Ki Gong Club 
De formulieren lever je in op de eerstvolgende bijeenkomst in. 
 
Wanneer is de jaarvergadering? 

Vereniging World Ki Kong - Europe houdt jaarlijks in maart haar ledenvergadering. Ieder lid 
vanaf 16 jaar en wettelijke vertegenwoordiger van jeugdleden t/m 15 jaar ontvangen een 
uitnodiging. De exacte datum wordt aangekondigd op de website. De stukken worden twee 

weken voor de vergadering per e-mail beschikbaar gesteld aan de leden (of wettelijke 
vertegenwoordigers). 
 
Heb je nog meer vragen: 

Hebt u vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat Richard Suijker, via mail: 
infoWorldKiGongEurope@ntsda.nl of bellen met 06 – 520 455 28. 
 

Graag tot de volgende les. 


