Welkom sporter!
Als je het leuk lijkt om Taekwondo te gaan beoefenen bij onze club, mag je 2 proeflessen komen volgen.
Lijkt je de sport na deze proeflessen leuk en wil je blijven sporten bij ons? Na deze proeflessen moet je
jezelf inschrijven. Het volledig (digitaal) ingevulde formulier mag je, uitgeprint inleveren bij een van de
trainers.
Het inschrijvingsformulier dient ook als een machtigingsformulier.
Door ondertekening (voor minderjarige handtekening van ouder/verzorger vereist) machtig je Taekwondo
Eindhoven om iedere 3 maanden onze contributie van €65,- af te schrijven. De eenmalige inschrijfkosten
bedragen €10,- en zal via automatische incasso van je rekening worden afgeschreven.
Bij een inschrijving van een tweede of derde gezinslid wordt korting gegeven.
Het tweede gezinslid krijgt €5,- korting en een derde gezinslid krijgt €10,- korting enzovoorts.

Trainingen

Ieder lid mag zoveel lessen van zijn/haar leeftijdsgroep volgen, of je nu één of twee of zelfs drie keer
per week traint je betaalt hetzelfde bedrag. Alle huidige lestijden zijn te vinden op onze website
www.taekwondo-eindhoven.nl

Uitrusting

Voor de lessen Taekwondo is een uitrusting nodig. Hieronder staan ze op een rij:
• Een Taekwondo pak (dobok) met een witte V-hals
• Een borstpanser
• Onderarmbeschermers
• Hoofdbeschermer
• Scheenbeschermers of scheen/wreefbeschermers
• Gebitsbeschermer
• Kruisbeschermer
Via onze website is de uitrusting te bestellen. Voor €159,- kan je de volledige uitrusting bestellen.
De pakketprijs is een korting, als je de artikelen lost bestelt zijn ze duurder. Ook krijg je gratis een
clubshirt bij de aankoop van een pakket.

Examens

Om een hogere band te halen moet je mee doen met de clubexamens van Taekwondo Eindhoven. Deze
worden twee keer per jaar georganiseerd. Meer informatie over het meedoen aan de examens ontvang je
geruime tijd voor het examen van één van de trainers
De examencommissie bestaat uit het lesgevende kader van Taekwondo Eindhoven. De kosten voor een
examen bedragen €15,- en worden eenmalig door automatische incasso afgeschreven
van je rekening na inschrijving van het examen.

Wedstrijden

Binnen Taekwondo Eindhoven kan er zoals recreatief als voor wedstrijden worden getraind. Als je goed
presteert kan je geselecteerd worden voor een wedstrijdteam. De coördinator van het wedstrijdteam
(stijl of sparren) beoordeeld of iemand voldoet aan de eisen voor het wedstrijdteam en neemt dan contact
met je op. De wedstrijdteams hebben naast de reguliere trainingen nog extra wedstrijdgerichte trainingen.

Voor verdere informatie kun je altijd terecht bij een van de trainers of op onze website www.taekwondo-eindhoven.nl

Huishoudelijk Regelement Taekwondo Eindhoven

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:
			
•V
 oor 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. Bij voorkeur van Taekwondo Eindhoven.
2. Bij deelname aan een examen of wedstrijden dient men in Taekwondopak met de juiste band 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. B
 ij 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. B
 ij 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. H
 et nuttigen van etenswaren in en om de trainingszaal en de kleedruimte, voor, tijdens of na de training
is strikt verboden. Een flesje water voor tijdens de training is wel toegestaan en ook ten zeerste aan te
raden
10. R
 oken 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. B
 ij meer dan een maand contributieachterstand zal deelname aan de training worden ontzegd.
14. B
 ij meer dan twee maanden contributieachterstand zal het lidmaatschap automatisch vervallen.
15. Herhaaldelijke achterstand van contributie kan tevens leiden tot opzegging van het lidmaatschap.
16. T
 aekwondo Eindhoven behoudt zich het recht voor om mensen het lidmaatschap te weigeren.
17. R
 oyering 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.

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.

Voorletters + Voornaam
Achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Straat + huisnummer
Postcode + plaats
Telefoonnummer
Email:
Wilt u worden toegevoegd aan de whatsapp groep?

Ja

Nee

Lidmaatschap
1. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor tenminste 6 maanden.
2.	Betaling van het lesgeld dient per kwartaal (= 3 maanden) vóóraf voldaan te worden.
3. 	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.	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.
2. 	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. Het lid sport op eigen risico. Taekwondo Eindhoven is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen.
2. 	Evenmin kan Taekwondo Eindhoven aansprakelijk gesteld worden voor verlies en/of beschadiging van (sport-) kleding en/of
trainingsuitrusting.
3. 	Door ondertekening van dit inschrijfformulier ontheft het lid, en bij minderjarigheid zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger,
Taekwondo Eindhoven van elke aansprakelijkheid ter zake.
Lesgelden Taekwondo Eindhoven
1.	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.
2. 	Alle kosten verbonden aan het innen van achterstallige lesgelden, zowel gerechtelijke als buitenrechtelijke, zijn voor rekening van de
desbetreffende cursist of diens wettelijke vertegenwoordiger.
3. 	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.
4. Het inschrijfgeld is eenmalig en bedraagt € 10,-. Het lesgeld per drie maanden bedraagt € 65,-

Datum

Handtekening cursist

Handtekening ouder/verzorger

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.

