Inschrijfformulier: Taekwondo Vereniging Papendrecht
In te vullen door TVP: Lid nummer ______________________
Aangemeld bond d.d. ___ / ___ / _____
Bondsnummer ______________________
De ondergetekende:
Taekwondo vereniging Papendrecht
Postbus 1059
3350 CB Papendrecht
IBAN nummer Rabo bank: NL 59 Rabo 0353012548
IBAN nummer ING bank: NL 74 INGB 0005512362
www.tkdclubpapendrecht.nl
en
Naam & Voorletters: __________________________________________________________ M/V
Roepnaam: _________________________________________________________________
Adres: _____________________________________________________________________
Postcode woonplaats: _________________________________________________________
Geboorte datum: _____________________________________________________________
Telefoon nummer: ____________________________________________________________
Email adres: _________________________________________________________________
IBANnr (voor inschrijving bij de Taekwondo Bond Nederland): ____________________________
Tnv: ________________________________________________________________________
Nader te noemen de leerling, verklaren hierbij het navolgende te zijn overeengekomen voor wat betreft het
volgen van taekwondo onderricht.
Aldus overeengekomen en getekend d.d ___________________________ te ____________________
_______________________________________
(handtekening leerling)
(*In geval van een minderjarige leerling, handtekening van de ouder/verzorger)
Contributie
Het lesgeld bedraagt voor een junior lid tot en met 13 jaar €15,- per maand en voor een
senior lid (14 jaar en ouder) €20,- en een tweede en derde gezinslid €10,-. Bij ondertekening van deze
overeenkomst dient een éénmalig inschrijfgeld van €10,- te worden voldaan. Vooraf betaling van contributie via
IBAN nummer: NL 59 Rabo 0353012548 of NL 74 INGB 0005512362.
Wij geven de voorkeur aan automatische incasso. Zie hiervoor de bettreffende onderstaande informatie.
Betalingstermijn:
Per maand
Ingaande d.d. ______________________

Per kwataal

Per zes maanden

Duur overeenkomst
Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en eindigt uitsluitend en alleen indien één van
beide partijen aan de wederpartij bij aangetekend schrijven meedeelt dat de onderhavige overeenkomt wordt
beëindigt. Bij beëindiging van de overeenkomst wordt een opzegtermijn van één maand in acht genomen.
Lestijden
Het taekwondo onderwijs wordt gegeven op de door de vereniging bepaalde dagen en uren en de leerling zal
zich individueel daarnaar moeten richten. Met persoonlijke voorkeur kan in principe geen rekening worden
gehouden, tenzij bij algemene stemmen een voorkeurstijdstip wordt voorgesteld, dat in overeenstemming is
met de mogelijkheden van de vereniging en de beschikbaarheid van de trainingsruimte en trainers.
Kleding
Door de vereniging zal worden bepaald aan welke eisen de benodigde sportkleding zal dienen te voldoen.
Andere dan aangegeven is niet toelaatbaar. De leerling zorgt zelf voor de aanschaf van deze kleding en
bekostigd deze zelf.
Regelementen en Huisregels
De leerling onderwerpt zich aan de door de vereniging vastgestelde regelementen en huisregels en verklaart
hierbij deze te zullen naleven, zulks het oog hebbende op de noodzakelijke orde en discipline, welke
essentieel zijn voor een goed en veilig onderwijs.
Eigen risico / Schadeclaim
De leerling verklaart hierbij, dat hij/zij het onderricht zal ontvangen uitsluitend en alleen voor eigen risico en dat
de kosten van enig ongeval of letsel geheel en al door hem/haar worden gedragen. De leerling verklaart hierbij
reeds voor alsdan afstand te doen van alle rechten tot het instellen van een schadeclaim c.q. een actie tegen
de vereniging wegens vergoeding van kosten, schade en interesse als gevolg van enig ongeval of letsel ten
gevolge van sportbeoefening opgelopen, of wegens het in ongerede raken van de in de lokalen achter gelaten
sportkleding en andere persoonlijke bezittingen.
Betaling contributie
De leerling is gehouden tot stipte betaling van de aan de vereniging toekomende gelden.
Het overeengekomen lesgeld zal ook dienen te worden betaald indien de leerling om welke reden dan ook aan
enig les niet deelneemt, tenzij de vereniging hem/haar van die verplichting heeft ontheven, hetgeen dan echter
zal moeten blijven uit een schriftelijke verklaring afgegeven door de vereniging.
Bij niet tijdige betaling van de gelden wordt de vordering in handen gesteld van een nader te noemen
incassobureau, dat voor en namens de vereniging voor inning zal zorg dragen. De kosten van deze incasso
komen voor de rekening van de leerling. De leerling verplicht zich hierbij deze additionele kosten, zijnde de
beloning voor de werkzaamheden van zulk bureau door de leerling noodzakelijk geworden te zullen betalen.
Indien de invorderingsactivitieiten van het incassobureau niet het gewenste resultaat geven, zullen de hierop
volgende gerechtelijk procedure, ontstaande kosten voor rekening van de leerling komen t.w. de normale
proces- en executiekosten.
Automatische incasso
Wij bevelen aan om de contributie te betalen middels automatische incasso. Via het internet bankieren
programma van uw bankinstelling kunt u dit gemakkelijk zelf regelen. Indien u wilt dat de Taekwondo
vereniging de automatisch voor u regelt, kunt u gebruik maken van bijgevoegd machtigingsformulier. Indien u
het groene machtigingsformulier invult en aan ons toestuurt, regelen wij de rest voor u.

Taekwondo Bond Nederland
Bij inschrijving als lid van de Taekwondo vereniging Papendrecht wordt u door de Taekwondo vereniging
Papendrecht tevens aangemeld bij de Taekwondo Bond Nederland (TBN).
De jaarcontributie voor de TBN staat los van de contributie die u betaald voor het lidmaatschap van de
Taekwondo vereniging Papendrecht.
Met het ondertekenen van het inschrijfformulier gaat u er tevens mee akkoord dat wij de persoonlijke gegevens
van de leerling, zoals ingevuld op het inschrijfformulier, mogen gebruiken voor inschrijving bij de TBN.
De TBN heeft voor alle aangesloten verenigingen en haar leden collectieve verzekeringen afgesloten.
U bent hiermee uitsluitend verzekerd indien en voor zover een ongeval is ontstaan tijdens activiteiten die zijn
verricht onder auspiciën van de Taekwondo Bond Nederland.
Het lidmaatschap bij de Taekwondo Bond Nederland is een persoonsgebonden lidmaatschap en staat los van
het lidmaatschap bij de vereniging.
Bij beëindiging van het lidmaatschap van de Taekwondo vereniging Papendrecht bent u dan ook zelf
verantwoordelijk voor de opzegging van het lidmaatschap van de bond. De Taekwondo vereniging
Papendrecht kan uw persoonlijke lidmaatschap niet ontbinden.
Meer informatie over de bond kunt u vinden op: www.taekwondobond.nl .
Privacy persoonsgegevens (wet Algemene Verordening Gegevensbescherming)
Na ontvangst van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier zal de Taekwondo vereniging
Papendrecht de ingevulde gegevens hanteren voor registratie van de leerling in de ledenadministratie van de
vereniging en voor aanmelding bij de Taekwondo Bond Nederland (TBN) (Zie kopje Taekwondo Bond
Nederland). Hierbij zullen de regels en bepalingen van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AGV) in acht worden genomen.
Met het ondertekenen van het inschrijfformulier geeft u de Taekwondo vereniging Papendrecht toestemming
om uw gegevens te beheren.

Huisregels voor (nieuwe) leden Taekwondo Vereniging Papendrecht

Kennis maken / inschrijven als lid


Om kennis te maken met de Taekwondosport mag je 4 trainingen gratis mee doen. Daarna kun je beslissen of je
lid wil worden.



Aanmelden en informatie opvragen kan via de website (http://www.tkdclubpapendrecht.nl/) of vooraf of aan
het einde van de lessen in de zaal bij de trainers.



Wanneer je lid word, dien je een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier in te leveren. Het
inschrijfformulier is te downloaden via de website of is te verkrijgen in de zaal. Je kunt het inschrijfformulier
inleveren bij één van de trainers of mailen naar het secretariaat. Als je lid bent dien je maandelijks te voldoen
aan je contributie verplichtingen. Het lidmaatschap dient schriftelijk te worden opgezegd en aan het
secretariaat te worden verzonden/gemaild, anders blijft de contributie verplichting doorlopen.



Wanneer je lid word, raden wij aan om ook direct lid te worden bij de TBN (Taekwondobond Nederland). Je
ontvangt dan een bondspaspoort dat je ook nodig hebt bij toernooien, evenementen en Dan(zwarte band)
examens, tevens ben je tijdens de trainingen automatisch verzekerd met een sportverzekering bij AON.
Informatie hierover is terug te vinden op de website van de TBN.



Je kunt de eerste (proef)lessen meetrainen in reguliere sportkleding, wanneer je lid word dien je een
Taekwondopak (dobok) aan te schaffen met bijbehorende beschermers. Deze materialen kan je eventueel via de
vereniging bestellen. Wij adviseren zeker bij kinderen om direct scheen‐ en armbeschermers, handschoenen en
een kruisbeschermer (tok) aan te schaffen, zodat uw kind optimaal beschermt is tijdens de training.
Voor de les begint



Voorafgaand aan de training kleed je je om in de kleedkamer, zorg je dat je alle beschermers aan hebt, je pak
netjes zit en je band correct is geknoopt. Vervolgens betreed je de zaal (dojang). Volgens Taekwondo etiketten
groet je wanneer je de zaal betreed en de zaal verlaat.



Je dient minimaal 15 minuten voorafgaand aan de les aanwezig te zijn, zodat de les op tijd kan starten.



Het is niet toegestaan om sieraden, oorbellen of horloges te dragen tijdens de training, tevens die je zorg te
dragen voor voldoende hygiëne en korte nagels.



Telefoon gebruik tijdens de training is niet toegestaan en het geluid dient tijdens de training uit te staan. Het
meenemen van waardevolle spullen is op eigen risico, de vereniging is niet aansprakelijk bij het eventueel
kwijtraken of diefstal.



Het is raadzaam om eventuele blessures of andere medische ongemakken voorafgaand aan de training te
melden bij de trainers, zodat hier rekening mee kan worden gehouden tijdens de training. Deze informatie kan
bij een eventueel ongeval ook worden doorgegeven aan de hulpdiensten.

Ziek melding / afwezigheid


Als je ziek bent of afwezig door een andere reden, kun je dit doorgeven via de Maandag‐Woensdag App groep.
De trainer noteert dit op de presentielijst.
Om lid te worden van de Maandag‐Woensdag App groep, kun je het mobiele telefoon nummer dat je hiervoor
wilt gebruiken doorgeven aan de trainer. Deze zorgt er voor dat je aan de groep wordt toegevoegd.
Tijdens de les



Wanneer de trainer aangeeft dat de les gaat beginnen, wordt er opgesteld in rijen van 4, waarbij de hoogste
band altijd aan de linker kant staat.



Tijdens de les staat respect en sportiviteit ten opzichte van je trainingspartners hoog in het vaandel, de trainer
ziet hier op toe.



Wanneer je klachten hebt over de les of andere zaken dan kan dat aan het einde van de les besproken worden
met de trainer.
Examens



2 x per jaar wordt er een clubexamen afgenomen 1 voor de zomervakantie en 1 voor de kerstvakantie. Deze
datums staan tijdig op de jaarkalender op de website. Met vragen over het clubexamen kan je terecht bij Peter
van Driel (examen coördinator).



Om mee te doen met de club examens dien je minimaal 2 x per week te komen trainen, dit wordt bijgehouden
op de presentielijsten. De hoofdtrainer beslist altijd of dat je vaardigheden voldoende zijn om mee te mogen
doen met het clubexamen.



Wanneer je een halve band/poom wil over slaan, omdat je vaardigheden erg goed zijn, dien je 2 volledige
examens af te leggen voor het eerste examen moet je dan allemaal ruime voldoendes scoren en pas dan mag je
het 2de examen afleggen.



Er mag tijdens de les op speciale Taekwondo schoenen worden getraind. Informeer hierover bij de trainer.
Tijdens een examen dienen de schoenen te worden uitgetrokken. Er wordt geadviseerd om op blote voeten te
trainen.



Voor de “puppies” is er een afwijkend banden systeem, omdat deze jonge kinderen fysiek nog wat zwakker zijn
en minder snel leren is er gekozen voor extra slibkleuren alvorens ze van bandkleur wisselen.

Wedstijden en andere (club)activitieiten


Voor alle activiteiten/wedstrijden buiten de reguliere trainingen worden uitnodigingen uitgedeeld/gemaild. Hier
staat altijd een contactpersoon bij vermeld die de activiteit begeleid, dus met vragen kun je bij deze persoon
terecht.
Contact met het bestuur



Vragen aan het bestuur over algemene zaken, verbeterpunten, nieuwe ideeën kunnen altijd mailen aan het
secretariaat. Het bestuur komt maandelijks bij elkaar en alle binnengekomen stukken worden vertrouwelijk
behandeld en beantwoord.

