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ALGEMENE BEPALINGEN 2016 Stichting HANSU Martial Arts 

Gedrag 

1. RESPECT: Behandel elkaar met respect; schelden, discriminatie, pesten en/of grof taalgebruik is niet 
toegestaan. Dit geldt zowel binnen als buiten de sportschool. 

2. DISCIPLINE: Van leerlingen wordt verwacht dat zij gedisciplineerd alle activiteiten volgen. Bij 
wangedrag of verstoren van de lessen c.q. activiteiten kan schorsing en/of royement volgen. 

3. GYMZAAL: De gymzaal dient zonder schoeisel betreden te worden. Alleen gymschoenen (geen 
zwarte zool) mogen gedragen worden indien ze niet buiten gedragen worden.  

4. EXTERNE ACTIVITEITEN: Het deelnemen aan externe zelfverdedigingsport activiteiten is voor leden 
van HANSU Martial Arts uitsluitend toegestaan met uitdrukkelijke toestemming van de trainer; dit 
i.v.m. de veiligheid. Inschrijving voor zelfverdedigingsport activiteiten geschiedt via de trainer. 

5. KENNIS DOORGEVEN: Kennis van de zelfverdedigingsport doorgeven aan derden is niet toegestaan 
voor leden. Deze taak berust uitsluitend bij de trainer, omdat deze hiervoor professioneel is opgeleid 
en vakbekwaam werkt waarbij alle veiligheidsnormen gewaarborgd worden.  

Aansprakelijkheid 

6. AANSPRAKELIJKHEID: Stichting Hansu Martial Arts aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor 
ongevallen of schade, noch voor zoekgeraakte of gestolen spullen. Deelname aan de trainingen is 
voor eigen rekening en risico van de leden en men is zelf verantwoordelijk voor een goede fysieke 
gesteldheid. Leden aanvaarden het risico van blessures en ongevallen tijdens het beoefenen van de 
sporten. De leden, of wettelijke vertegenwoordigers, dienen zelf te zorgen voor het afsluiten en 
afgesloten houden van een W.A. -verzekering. 

Lessen 

7. HYGIENE: Deelnemen aan de 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. Het dragen van horloges, sieraden en dergelijke is tijdens de 
lessen en trainingen niet toegestaan. Sieraden (zoals bijvoorbeeld piercings) die niet afgedaan 
kunnen worden, zullen met behulp van tape moeten worden afgeplakt. 

8. CORRECTE KLEDING: Bij het bezoeken van zelfverdedigingsport activiteiten dienen de leden correct 
gekleed te zijn: wit Taekwondo pak (zwarte v-hals alleen vanaf rood-zwarte band), kruisbeschermer 
voor de jongens (tok), scheen- en armbeschermers en bitje. Voor de beginners geldt voor een periode 
van maximaal 1 maand standaard sportkleding: een trainingsbroek en T-shirt. 

9. BANDEN: Het is de leden niet toegestaan een andere gradering/band te dragen, dan waartoe men 
gerechtigd is. 

10. WARMING-UP: Bij Taekwondo is de warming up een essentieel onderdeel van de training. Komt men 
te laat, dan dient men de aanwijzing van de trainer hoe de warming ingehaald moet worden altijd op te 
volgen zonder de les op enigerlei wijze te verstoren. Zonder warming up is deelname aan de les 
uitgesloten, dit in het kader van blessure preventie. 

11. AFMELDEN TRAINING: 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 trainer. Bij afwezigheid, 
schorsing, ziekte en vakantie blijft de betalingsverplichting gehandhaafd. 

12. MEDISCHE ZAKEN: Medische zaken c.q. complicaties en/of medicijngebruik en/of problemen welke 
de training kunnen beïnvloeden dient men altijd vooraf te melden bij de (hoofd)trainer. Dit geldt voor 
alle activiteiten, zowel intern als extern. 

13. VAKANTIES: De vakanties van HANSU Martial Arts lopen zoveel mogelijk gelijk met de officiële 
schoolvakanties.  Wijzigingen m.b.t. vakantiesluitingen zullen op tijd bekend gemaakt worden. 
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Betaling contributie 

14. CONTRIBUTIE HANSU MARTIAL ARTS: De contributie is per kwartaal bij vooruitbetaling 
verschuldigd. Het bedrag wordt door het bestuur vastgesteld en schriftelijk vastgelegd op dit 
inschrijfformulier. De contributie dient per Bank of Giro overgemaakt te worden. Er zal geen 
factuurverzending plaatsvinden. Het lid dient de betaling zelf te regelen. De contributie dient steeds bij 
vooruitbetaling op de eerste dag van het kwartaal voldaan te zijn: 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober 
van het jaar. Alle kosten,verbonden aan het innen van achterstallige contributie, zowel gerechtelijk als 
buitengerechtelijk, zijn voor rekening van het desbetreffende lid, of voor de verantwoordelijke 
personen. De contributie is incl. BTW en kan tussentijds worden verhoogd of verlaagd op grond van 
de economische ontwikkelingen, etc. Alle leden zullen van de wijzigingen op de bovengenoemde 
aspecten schriftelijk op de hoogte worden gebracht.  

15. BONDSCONTRIBUTIE: Contributie voor de Taekwondo Bond Nederland dient door het lid 
rechtstreeks aan de betreffende bond/organisatie te worden voldaan. Van deze bonden ontvangt u 
voor de jaarlijkse contributie een acceptgirokaart of u kunt de bond(en) machtigen de jaarlijkse 
contributie automatisch van uw rekening af te laten schrijven. De contributies van de sportschool zijn 
exclusief lidmaatschap van de Taekwondo Bond Nederland en inschrijfgeld voor toernooien. 

Opzegging 

16. SCHRIFTELIJKE OPZEGGING: Opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk geschieden en 
gaat, met inachtneming van de opzegtermijn, in per eerste van het nieuwe kwartaal. Bij minderjarigen 
dient opzegging schriftelijk te geschieden door één der ouders of een wettelijke vertegenwoordiger. 
De opzegtermijn voor alle lessen is ten minste een maand vóór het nieuw kwartaal. Over het nieuwe 
kwartaal is dan geen contributie verschuldigd. 

17. STOPZETTING LIDMAATSCHAP: Het lidmaatschap kan niet worden stopgezet voor wat betreft 
vakanties en feestdagen, aangezien er bij de vaststelling van de hoogte van de contributie rekening is 
gehouden met de vakantieperiodes. Leden die zich binnen of buiten de sportschool misdragen en niet 
de bij de sport behorende juiste etiquette in acht nemen, kunnen met onmiddellijke ingang door de 
leiding van de sportschool geroyeerd worden. In een dergelijk geval vindt er géén restitutie van 
contributie plaats. 

Lidmaatschap TBN 
18. VERPLICHT LIDMAATSCHAP TBN: De leden zijn tevens verplicht lid te worden van de Taekwondo 

Bond Nederland (T.B.N.). HANSU Martial Arts is aangesloten bij deze officiële landelijke Olympische 
sportbond en is verplicht zijn leden op te geven. De T.B.N. is landelijk erkend en aangesloten bij de 
Nederlandse Sportfederatie en het Nederlands Olympisch Comité. Zonder het lidmaatschap van de 
T.B.N. is men uitgesloten van alle wedstrijden en opleidingen en kan men ook geen examens 
afleggen. Na opgave voor het lidmaatschap van de T.B.N. ontvangt men een acceptgirokaart thuis, 
die men zelf zo spoedig mogelijk dient te voldoen. HANSU Martial Arts zorgt voor opgave van zijn 
leden aan de T.B.N. 

19. BONDSPASPOORT: Leerlingen ontvangen bij acceptatie van het lidmaatschap door de TBN een 
bondspaspoort per post en dienen dit z.s.m. in te leveren bij de trainer nadat alle persoonlijke 
gegevens en recente pasfoto zijn toegevoegd. De trainer zorgt voor het completeren van de gegevens 
van HANSU Martial Arts in het paspoort. 

20. RECHTSTREEKS LIDMAATSCHAP: Het lidmaatschap bij de TBN is een rechtstreeks lidmaatschap. 
Indien u het lidmaatschap bij onze sportschool beëindigt, dient u desgewenst het lidmaatschap zelf te 
beëindigen. 

Examens 
21. FREQUENTIE: Er zal in beginsel tweemaal per jaar worden geëxamineerd en na een met goed 

gevolg afgelegd examen ontvangt ieder geslaagde een bijbehorend diploma en een band. 
22. REGISTRATIE: De trainer zorgt na ieder examen voor het invullen van de kupgraden in het paspoort 

en het digitaal registreren van de nieuw behaalde graduaties bij de TBN. 
23. EXAMENGELD: Het examengeld is vastgesteld op € 10,-. Dit bedrag dient vooraf overgemaakt of 

contant betaald te worden. Bij dit bedrag is inbegrepen: examinering door een ervaren examinators, 
registratie kupgraad bij de Taekwondo Bond Nederland, invullen bondspaspoort, nieuwe band welke 
bij de nieuw behaalde kupgraad hoort en een diploma. 
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Algemeen 
24. Wijziging in persoonlijke gegevens (adres, telefoonnummer, bankrekening) dient men z.s.m. per e-

mail door te geven aan de trainer. 
25. Daar waar dit huishoudelijk reglement niet in voorziet, bepaalt de leiding de regel. 


