Hwa Rang Do – Holstebro Taekwondo Klub
Info brev marts 2018 til medlemmer og forældre.
Nyt medlemssystem:
Vi har i bestyrelsen besluttet at anskaffe et klubsystem, Mentoclub.
Gennem dette klubsystem vil alt det administrative omkring klubben kunne udføres,
kontingentopkrævning, licensbetaling, medlemskartotek, gradueringer, arrangementer,
fremmøde, trænings- og aktivitetskalender, webshop osv.
Alle medlemmer (ikke forældre) skal derfor oprettes med en profil i systemet. Dem der er
medlem nu vil automatisk blive overført til systemet. I vil får en mail, når i er oprettet og kan
så rettet password og personlige oplysninger.
Dette kræver dog at i har oplyst en e-mailadresse til os.
Det er der nogle får der ikke har og dem vil vi kunne oprette i systemet efterfølgende.
Til betaling af kontingent, licens og evt. køb af udstyr er det kun muligt at betaler med kort.
Du kan med fordel tilføjer et betalingskort til profilen.
Dette skyldes at betaling med Mobilepay, gennem klubsystemet, er forbundet med en stor
udgift for klubben og i sidste ende medlemmerne.
Alle betalinger skal godkendes af betaleren inden pengene trækkes på kontoen.
Vi vil stadig have Mobilepay, men det vil ikke være forbundet med klubsystemet og vi ønsker
kun bruge det til at modtage betaling af kaffe, sodavand og mad ved f.eks. monstævne og
lign.
Klubsystemet vil også give bestyrelsen og instruktørerne en bedre mulighed for at sende
information direkte til medlemmerne og forældre. Derudover kan klubsystemet overfører
nyheder og andet info direkte til klubbens Facebook side.
Klubbens hjemmeside vil, ved overgang til mentoclub, blive ændret.
Adressen vil dog stadig være den samme nemlig, www.holstebro-tkd.dk.
Overgangen til mentoclub vil i opdage når i får en mail omkring jeres profil.
Derudover vil vi skrive det på Facebook og ved opslag i klubben.
Tidshorisonten er ca. 10 dage fra d. 25.02.18.
Vi vil have en tablet i klubben, så vi altid kan yde her og nu hjælp i forbindelse med
registrering, betaling og personlig profil.
I kan læse mere om systemet her: www.mentoclub.com
Vi håber i vil tage godt imod dette nye tiltag.

Vend

Kupgraduering lørdag d. 10. marts 2018.
Alle der er blevet indstillet af en instruktør har mulighed for at gå til kupgraduering.

Sandkassehold: Mødetid: Kl. 09.15
Gradueringen starter kl. 09.30 og forventes afsluttet ca. kl. 10.30.
Pris: Graduering + Bælte 75,- kr.

Juniorhold og Seniorhold: Mødetid: Kl. 10.15
Gradueringen starter kl. 10.45 og forventes afsluttet ca. kl. 12.45.
Pris: Graduering 50,- kr. Bælte 50,- kr. Snipper gratis.
Husk:
Taekwondo pas - Do Bog & Bælte - Penge (aftalte) - At være top motiveret og giver dig 100 %
Du skal være indstillet af en instruktør: Hanne, Mikael, Carl eller Kim F.
Gradueringen vil foregå i Randoris sal.
Klubben er vært ved saftevand, kaffe og brød.

Generalforsamling onsdag d. 14. marts kl. 19.30.
Dagsorden i flg. vedtægterne. Træningen for Seniorholdet er aflyst denne aften.

Husk også:
Påskeferie fra og med mandag d. 26. marts til og med mandag d. 2. april.
Afslutning før sommerferien onsdag d. 27. juni, hvor vi slutter 1. halvår af med en fælles grillaften.
Kupgraduering lørdag d. 30. juni. (Kun for dem som er indstillet af en instruktør)
Sommerferietræning for Junior- og Seniorhold hver mandag, i skoleferien, kl. 18.00 – 19.30.
Mon stævne lørdag d. 29. september i Døesvejens fritidscenter.

Se kalenderen, nyheder og opdateringer på klubbens webside

www.holstebro-tkd.dk
Med venlig hilsen
Kim Thomsen - Formand

