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Je wordt lid van de vereniging door inlevering van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfen machtigingsformulier, inclusief recente (pas)foto.
Het tonen van respect voor jezelf en anderen is één van de belangrijkste waarden binnen de
vereniging. Leden gaan altijd respectvol met elkaar om.
Elk lid is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar persoonlijke bezittingen.
Het gebruik van drugs, doping, stimulerende middelen en alcohol is ten strengste verboden in en
om de sportzaal.
Leden dragen er zorg voor dat zij op tijd aanwezig zijn bij trainingen en wedstrijden (indien van
toepassing).
Ouders dienen hun kinderen na de training op tijd terug op te halen. De vereniging is niet
verantwoordelijk voor hen buiten de trainingsuren.
Deelname aan de lessen is alleen toegestaan als de gezondheidstoestand van de leden en
(assistent)trainers dat toelaat.
De hoofdtrainer bepaalt wanneer een lid mag meetrainen met de senioren en wanneer hij of zij
klaar is voor wedstrijden.
Er wordt getraind op blote voeten. Leden met een goede reden (bv. pijn aan de voeten of kuiten
of rug) mogen (in overleg met de trainer) mee doen op sportschoenen.
Het dragen van sieraden, piercings e.d. tijdens de training welke letselrisico opleveren voor de
drager of anderen worden verwijderd, dan wel afgeplakt.
Buitensporig lawaai is niet toegestaan gedurende de trainingen. Dit geldt ook voor de
toeschouwers.
Het gebruik van slecht onderhouden en/of onveilige materialen en hulpmiddelen is verboden; dit
geldt zowel voor de vereniging als die van de sporter.
Indien gebruik wordt gemaakt van materiaal van de vereniging (reserve bokshandschoenen,
scheenbescherming, trapkussen etc...) wordt dit na gebruik netjes opgeruimd op de plek die
daarvoor is bestemd.
De vereniging onderschrijft de erecode van de vechtsport. Leden houden zich verre van
mondelinge en/of lichamelijke agressie binnen en buiten de vereniging. Bij overtreding zal het
bestuur overgaan tot sancties, zoals bijvoorbeeld het contact opnemen met ouders en/of school.
Het is niet toegestaan deel te nemen aan activiteiten die de reputatie schaden van de vereniging
of de sport in het algemeen.
De vereniging is niet verantwoordelijk voor misplaatst en/of onwettig gedrag van zijn leden.
Contributie dient bij vooruitbetaling te worden voldaan door middel van automatische incasso.
Indien de contributie niet wordt betaald of niet kan worden geïncasseerd, mag er niet getraind
worden en kan het lid verzocht worden de les te verlaten.
Opzegging dient schriftelijk of per e-mail te geschieden. De opzegtermijn bedraagt 1
kalendermaand, ingaande vanaf de 1e dag van de volgende maand.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, of waarin over de uitleg twijfel bestaat, beslist
het bestuur.

“Vechten gebeurt alleen op de mat of in de ring, en nooit op straat. De technieken die je worden aangeleerd
mogen alleen worden gebruikt ter verdediging van jezelf of anderen. Je mag nooit je vechttechnieken gebruiken
tegen iemand die zich niet kan verdedigen. Eer, loyaliteit en trouw zijn aan de code zijn belangrijker dan welke
vechttechniek, graduatie of titel dan ook.”

