TAEKWONDO SABO–GYM DILSEN-STOKKEM
Huishoudelijk reglement
Elk lid van TKD SABO-GYM dient zich aan het onderstaand reglement te houden.
Alle instructies en aanwijzingen van trainers van Taekwondo club Sabo-Gym dienen
strikt opgevolgd te worden.
Na 2 gratis proeflessen volgt definitief wel of niet inschrijving, de hoofdtrainer beslist over acceptatie.
Na inschrijving bij Taekwondo Sabo-Gym dient men lid te worden van de Vlaamse Taekwondo Bond, o.a. voor het
kunnen deelnemen aan evenementen, opleidingen, wedstrijden, en examens.
Bij afwezigheid, schorsing, ziekte en vakantie blijft de betalingsverplichting gehandhaafd.
Leerlingen dienen zich tijdig af te melden wanneer men een les of evenement niet bij kan wonen;
dit kan per sms, e-mail of telefonisch bij de hoofdtrainer.
De leerling heeft iedere les zijn/haar contributiekaart bij zich en toont die op verzoek van de instructeur.
De training onderbreken en/of de Do Jang verlaten zonder toestemming van een instructeur is niet toegestaan.
Er wordt door alle leden gegroet bij het binnenkomen en verlaten van de dojang (zaal).
Behandel elkaar met respect; schelden, discriminatie, pesten en/of grof taalgebruik is niet toegestaan.
Dit geldt zowel binnen als buiten de sportschool.
De leerling dient op tijd aanwezig te zijn, ongeveer 10 à 15 minuten voor het begin van de les.
Na het omkleden begeeft men zich direct naar de dojang (zaal) en begint men met de warming up.
Van leerlingen wordt verwacht dat zij gedisciplineerd alle activiteiten volgen.
Bij wangedrag of verstoren van de lessen en activiteiten kan schorsing en/of uitsluiting volgen.
Zowel bij intern als bij extern taekwondo gerelateerde activiteiten dient ieder lid goed voorbeeldgedrag te tonen en de
naam van de school en de sport positief uit te dragen.
Bezoekers dienen zich tijdens de les afzijdig te houden in de sportzaal zodat ze de les niet gaan storen.
Het deelnemen aan taekwondo activiteiten is voor leden van TKD SABO-GYM uitsluitend toegestaan met
uitdrukkelijke toestemming van de hoofdtrainer; dit i.v.m. de veiligheid.
Inschrijving voor taekwondo activiteiten geschiedt uitsluitend via de hoofdtrainer.
Bij het bezoeken van taekwondo activiteiten dienen de leden correct gekleed te zijn in het juiste (Taekwondo) tenue,
de juiste beschermers bij zich te hebben, goed en sportief gedrag te vertonen en de naam van de sport en de school
positief uit te dragen.
Kennis van taekwondo doorgeven aan derden is niet toegestaan voor leden.
Deze taak berust uitsluitend bij de trainer, omdat deze hiervoor opgeleid en vakbekwaam is waarbij alle
veiligheidsnormen gewaarborgd worden.
Taekwondo Sabo-Gym is niet verantwoordelijk voor blessures, ongevallen, kwijtraken
en/of beschadiging van eigendommen. deelname aan lessen en evenementen geschiedt op eigen risico.
Deelnemen aan de Taekwondo training betekent dat men goede persoonlijke hygiëne hanteert.
Nagels aan zowel handen als voeten dienen kort geknipt en schoon te zijn i.v.m. veiligheid en men dient fris en
verzorgt op de training te verschijnen.
Medische zaken ivm complicaties en/of medicijngebruik dient men altijd vooraf te melden bij de (hoofd)trainer. Dit
geldt voor alle activiteiten, zowel intern als extern.
Binnen de sportaccommodatie mag niet gerookt worden.
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Het dragen van sieraden, horloges, oorbellen, arm & enkelbandjes, teenringen en alle aanverwante artikelen is ten
strengste verboden i.v.m. veiligheid.
Het gebruik van stimulerende middelen, alcohol en drugs zijn ten strengste verboden.
Het is niet toegestaan zonder toestemming van een instructeur tijdens de trainingen drank en/of etenswaren te
nuttigen.
Tijdens trainingen, examens, demonstraties en wedstrijden draagt de leerling een schone, gestreken witte dobok
(Taekwondo pak).
Taekwondo mag niet misbruikt worden en alleen in uiterste nood als zelfverdediging worden toegepast.
Bij wangedrag door een lid binnen of buiten de sportschool kan een waarschuwing, tijdelijke schorsing en in het
uiterste geval royement volgen, de beslissing ligt uitsluitend bij de hoofdtrainer.
Zorg voor orde en netheid bij alle activiteiten. Geef ook hier goed voorbeeldgedrag. Draag zorg voor je eigen
trainingsmateriaal en die van de club, Bij opzettelijke beschadiging van het trainingsmateriaal van de club moet hier
voor een vergoeding betaald worden.
De dojang (zaal), kleedruimte en sanitaire ruimtes dient men ordelijke en netjes te verlaten.
Voor leden, trainers, ouders en verzorgers van leden, bezoekers en gasten van Taekwondo club Sabo-Gym is een
ruime parkeerplaats voorzien, men mag in geen enkel geval voertuigen voor de ingang parkeren. Alleen in
uitzonderlijk omstandigheden dit in samenspraak en overleg met de hoofdtrainer.
Taekwondo pak, beschermers, springtouwtjes en andere materialen kan je bestellen bij Taekwondo Sabo-Gym.

Contributie
Jeugd tot en met 12 jaar:
Jeugd vanaf 13 tot 16 jaar
Jeugd vanaf 16 jaar en volwassenen

€ 45,- per kwartaal
€ 55,- per kwartaal
€ 60.- per kwartaal

(3maandelijks)
(3maandelijks)
(3maandelijks)

Inschrijfgeld eenmalig € 10,- ten behoeve van de administratiekosten.
Bij twee of meer leden uit een gezin € 5,- korting op het totale bedrag.
De contributie dient voor de 10e van maand / kwartaal voldaan te zijn. Bij betalingen na de 10e wordt € 5,- administratiekosten in
rekening gebracht. Bij stopzetting van het lidmaatschap vindt geen restitutie van de contributie plaats. Bij stopzegging van het
lidmaatschap dient een maand opzegtermijn in acht te worden gehouden. Stopzetting dient schriftelijk te gebeuren.
Leden met een achterstand in de contributie van een maand kan het lidmaatschap ontzegd worden. Wil men de lessen terug
hervatten, dient men zich weer in te schrijven en is men € 10,- inschrijfgeld verschuldigd en de achterstand dient betaald te worden.
Bij ziekte of langdurige afwezigheid dient men een doktersattest of andere geldige attesten voor te leggen.
Bent u bij inschrijving jonger dan 18 jaar, dienen ouders of voogd het formulier te ondertekenen.

Elk lid van Taekwondo Sabo-Gym verplicht zich in te schrijven bij de VTB (Vlaamse Taekwondo Bond). De
lidmaatschapskosten voor de bond bedragen: € 35,- per jaar.
Ieder ingeschreven lid is hierdoor dan verzekerd voor letsel en ongevallenschade, u ontvangt dan van de VTB een
Taekwondo paspoort waarin de leraar/hoofdtrainer de graduaties en de wedstrijdresultaten bijhoudt.

In alle gevallen waarin de huisregels niet voorzien, beslist de hoofdtrainer of de plaatsvervangende trainer.
Heb je nog vragen stel ze gerust.
Hoofdtrainer Saïd Bouloudo
 0475 678367
 saidbolodo@hotmail.com
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