Welkom!
Hartelijk welkom bij
Taekwondo-vereniging Eindhoven!
We hebben een aantal belangrijke zaken voor je op
een rijtje gezet.
Inschrijven
Na de eerste twee gratis proeflessen dien je je in te schrijven als je nog meer lessen wilt volgen. Om in te schrijven
als lid van de vereniging dien je het inschrijvingsformulier geheel in te vullen en in te leveren bij een van de leraren,
samen met een pasfoto. Met het inschrijvingsformulier ontvang je deze brief en het huishoudelijk reglement. Door
het inleveren van het inschrijfformulier geef je aan dat je je aan de regels zult houden zoals beschreven in het
huishoudelijk reglement.
Contributie
Het inschrijvingsformulier is tevens een machtigingsformulier. Door ondertekening (bij minderjarigheid is de
handtekening van een van je ouders of verzorger vereist) machtig je Taekwondo Eindhoven om iedere 3 maanden
de contributie van € 65,- af te schrijven via automatische incasso.
Een tweede lid van een gezin krijgt € 5,- korting, een derde gezinslid krijgt € 10,- korting.
Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld is eenmalig en bedraagt €10,-. Dit bedrag wordt via automatische incasso afgeschreven van je
rekening.
Lessen
Ieder lid mag iedere les volgen die bestemd is voor zijn/haar leeftijdsgroep. Of je nu één keer per week traint of
twee of zelfs drie keer, je betaalt niet meer of minder.
De huidige lestijden zijn te vinden op onze website: www.taekwondo-eindhoven.nl
Aan te schaffen uitrusting
Net als bij iedere sport zijn er bij Taekwondo een aantal standaardartikelen die aangeschaft dienen te worden. Hier
staan ze op een rij:
- Een Taekwondo-pak met witte V-hals
- Borstpantser
- Onderarmbeschermers
- Hoofdbeschermer
- Scheenbeschermers of scheen-wreefbeschermers
- Gebitsbeschermer
- Kruisbeschermer
U kunt alle benodigdheden bestellen via onze website. Voor slechts €149,- heeft u het volledige pakket.
Kijk voor het online bestelformulier op de website, www.taekwondo-eindhoven.nl
Leraren
De trainingen van Taekwondo Eindhoven worden verzorgd door Rijksgediplomeerde leraren en assistent-leraren.
De namen van het lesgevend kader kunt u vinden op de website van Taekwondo Eindhoven.
Bestuur en Commissies
Taekwondo Eindhoven heeft een bestuur dat regelmatig bijeenkomt. Daarnaast zijn er ook verschillende
commissies actief zoals b.v. de technische commissie, de activiteitencommissie en de public relations-commissie.
Examens
Twee keer per jaar worden door Taekwondo Eindhoven clubexamens gehouden voor een hogere graad. De
examencommissie bestaat uit het lesgevend kader van Taekwondo Eindhoven. Aan het examen zijn kosten
verbonden die via een eenmalige machtiging door automatische incasso betaald worden na inschrijving voor het
examen.
Wedstrijden
Taekwondo kan binnen Taekwondo Eindhoven zowel als recreatiesport als wedstrijdsport beoefend worden. Indien
je goed presteert kun je geselecteerd worden voor een wedstrijdteam van Taekwondo Eindhoven. De coördinator
van een wedstrijdteam bepaalt of iemand voldoet aan de eisen van dat wedstrijdteam (stijl of sparren). De
wedstrijdteams trainen extra, naast de reguliere trainingen.
Extra informatie
Voor meer informatie kun je terecht bij een van de trainers of de website van Taekwondo Eindhoven.
Uitschrijving
Opzeggen van je lidmaatschap van Taekwondo Eindhoven dient schriftelijk te gebeuren aan het secretariaat:
Taekwondo Eindhoven, Luytelaer 13, 5632 BE Eindhoven, of via e-mail: secretariaat@taekwondo-eindhoven.nl

Huishoudelijk reglement Taekwondo-vereniging Eindhoven
Versie 1.0, dd 15-10-2016

Ieder lid van Taekwondo-vereniging Eindhoven (hierna te noemen Taekwondo Eindhoven) verplicht zich bij
inschrijving de volgende regels na te leven en zich daaraan te houden.
1. Vanwege hygiëne, veiligheid en etiquette dienen de volgende punten in acht te worden genomen:
 Voor aanvang van de training dienen zowel het lichaam als de kleding schoon te zijn. Nagels dienen kort
geknipt te zijn.
 Het dragen van sieraden (zoals ringen, kettingen en oorbellen) tijdens de training is verboden.
 Na inschrijving is het zaak, omwille van representatie en uniformiteit, dat de cursist(e) zich voorziet van een
wit Taekwondopak.
2. Bij deelname aan een examen of wedstrijden dient men in Taekwondopak te verschijnen.
3. Bij deelname aan wedstrijden dient men zelf de, door de T.B.N. (Taekwondo Bond Nederland), vereiste en
verplicht gestelde beschermers aan te schaffen.
4. Bij deelname aan examens of wedstrijden dienen de daarbij behorende kosten vooraf te worden voldaan.
5. Het lid dient op tijd bij een training aanwezig te zijn opdat een training niet wordt verstoord.
6. Bij te laat komen wordt deelname aan de training ontzegd, tenzij het lid een geldige reden hiervoor heeft te
bepalen door de leraar.
7. Het voortijdig verlaten van de training geschiedt alleen in overleg met de leraar en dient voor de aanvang van
de training gemeld te worden.
8. Aanwijzingen van de leraar tijdens een training dienen strikt te worden opgevolgd, teneinde een onrustige les
en / of gevaarlijke situaties te voorkomen.
9. Het nuttigen van etenswaren in en om de trainingszaal en de kleedruimte, voor, tijdens of na de training is strikt
verboden.
10. Roken van sigaretten, shag of andere rookwaren en gebruik van verdovende middelen, in en om de
trainingszaal en kleedruimte, is ten strengste verboden!
11. Het betreden van de trainingsruimte anders dan op blote voeten is alleen toegestaan op speciaal voor het
Taekwondo ontwikkelde zaalschoenen.
12. De contributie dient ten alle tijden vooruit betaald te worden. Als bewijs van betaling geldt een bankafschrift.
13. Bij meer dan een maand contributieachterstand zal deelname aan de training worden ontzegd.
14. Bij meer dan twee maanden contributieachterstand zal het lidmaatschap automatisch vervallen.
15. Herhaaldelijke achterstand van contributie kan tevens leiden tot opzegging van het lidmaatschap.
16. Taekwondo Eindhoven behoudt zich het recht voor om mensen het lidmaatschap te weigeren.
17. Royering zal plaatsvinden indien:
 Men zich niet houdt aan de regels van dit huishoudelijk reglement.
 Men afbreuk doet aan de naam van de vereniging c.q. de sfeer binnen de vereniging.
 Men de Taekwondo-sport in het algemeen in diskrediet brengt.
18. Taekwondo Eindhoven behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de contributie en examengeld tussentijds te
verhogen of te verlagen, alsmede de wijze van betalen vast te stellen of te bepalen.
19. Het beoefenen van Taekwondo, zoals ook andere verdedigingssporten, vereist een zeker respect t.o.v. de
sport en je medesporters. Probeer hiernaar te streven.
20. Uitschrijving als lid dient schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan het secretariaat van Taekwondo
Eindhoven.
21. Ieder lid van Taekwondo Eindhoven wordt automatisch lid gemaakt van de Taekwondo Bond Nederland. Het
lid ontvangt daarvoor een aparte rekening van de bond. Het lidmaatschap van de bond heeft verschillende
voordelen:
 Ieder lid mag meedoen met wedstrijden die georganiseerd worden met goedkeuring van de bond.
 Ieder lid is verzekerd voor letsel dat een ander (per ongeluk) wordt aangedaan tijdens training of wedstrijd.
 Ieder lid mag examens doen en kan zodanig officiële banden en certificaten halen die overal in Nederland
geldig zijn. (Zie ook www.taekwondobond.nl )
22. Tussentijdse wijzigingen en aanvullingen van het huishoudelijk reglement zijn voorbehouden.
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Secretariaat:
Telefoon:
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Website:

Luytelaer 13, 5632 BE Eindhoven
06 - 24 1982 24
info@taekwondo-eindhoven.nl
www.taekwondo-eindhoven.nl

Inschrijfformulier Taekwondo-vereniging Eindhoven
Taekwondo-vereniging Eindhoven (hierna te noemen Taekwondo Eindhoven) is aangesloten bij de Taekwondo Bond Nederland
(TBN) en wordt erkend door de Nederlandse Sport Federatie en het Nationaal Olympisch Comité (NOC-NSF). Taekwondo
Eindhoven is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 40239719.
Voornaam + voorletters:
Achternaam:
Geslacht:

M

Geboortedatum:

dag:

/

V

(omcirkelen wat van toepassing is)
maand:

Plaats hier een
recente pasfoto van
de leerling

jaar:

Straat + Huisnummer:
Postcode + Plaats:
Telefoon:
Email * :
* Taekwondo Eindhoven geeft uw email-adres niet door aan anderen

Lidmaatschap
1.
2.
3.

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor tenminste 6 maanden.
Betaling van het lesgeld dient per kwartaal (= 3 maanden) vóóraf voldaan te worden. In geval van minderjarigheid geldt voor zijn/haar
wettelijk vertegenwoordiger ten aanzien van deze betaling een hoofdelijke aansprakelijkheid.
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden aan het secretariaat van Taekwondo Eindhoven en dient plaats te vinden
vóór afloop van een lopend kwartaal.

Lessen
1.

2.

Indien een lid aan één of meerdere lessen niet kan of wil deelnemen, om welke reden dan ook, geeft dit geen aanspraak op restitutie van
lesgelden. Zulks met uitzondering van situaties van overmacht, die leiden tot het niet kunnen volgen van meerdere lessen, door het
bestuur van Taekwondo Eindhoven op grond van schriftelijk verzoek te beoordelen.
Uitvallen van lessen, b.v. tijdens vakanties of vanwege erkende feestdagen of vanwege andere redenen geeft geen recht op gedeeltelijke
restitutie van lesgelden.

Uitsluiting aansprakelijkheid
1.
2.
3.

Het lid sport op eigen risico. Taekwondo Eindhoven is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen.
Evenmin kan Taekwondo Eindhoven aansprakelijk gesteld worden voor verlies en/of beschadiging van (sport-) kleding en/of
trainingsuitrusting.
Door ondertekening van dit inschrijfformulier ontheft het lid, en bij minderjarigheid zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger, Taekwondo
Eindhoven van elke aansprakelijkheid ter zake.

Datum

Handtekening cursist

Handtekening wettelijk vertegenwoordiger

Lesgelden Taekwondo Eindhoven
1.
2.
3.
4.

Het lesgeld dient vooruit betaald te worden voor een periode van een kwartaal (= 3 maanden). Betaling van de lesgelden geschiedt per
automatische incasso. Hiervoor dient u een machtiging te verlenen aan Taekwondo Eindhoven.
Alle kosten verbonden aan het innen van achterstallige lesgelden, zowel gerechtelijke als buitenrechtelijke, zijn voor rekening van de
desbetreffende cursist of diens wettelijke vertegenwoordiger.
Lesgelden kunnen tussentijds worden verlaagd of verhoogd. Hiervan wordt ieder lid vóóraf schriftelijk op de hoogte gesteld. Een
verandering in lesgeld wordt door de Algemene Ledenvergadering bepaald.
Het inschrijfgeld is eenmalig en bedraagt € 10,-. Het lesgeld per drie maanden bedraagt € 65,-

Machtiging
Hierbij verklaart ondergetekende tot wederopzegging, dan wel beëindiging van het lidmaatschap, machtiging te verlenen aan
Taekwondo-vereniging Eindhoven de verschuldigde lesgelden automatisch per kwartaal van zijn/haar rekening af te schrijven.
IBAN-nummer

Naam rekeninghouder

Plaats

Datum

Handtekening

N.B. Indien u het niet eens bent met een bepaalde automatische afschrijving, dan heeft u één maand de tijd om daar iets aan te doen. U stuurt
dan gewoon een bericht (met de exacte gegevens van afschrijving) naar het bankkantoor waar uw betaalrekening wordt geadministreerd. Daar
zal men het betreffende bedrag zonder meer terugstorten op uw rekening.

Ondergetekende verklaart hierbij tezamen met dit aanmeldingsformulier het huishoudelijk reglement te hebben
ontvangen en met de inhoud daarvan akkoord te gaan.
Korte enquete: kunt u ons in het kort zeggen hoe u bij Taekwondo Eindhoven bent gekomen? (Bijv. via Google.)

