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Artikel 1 Elk aspirant-senior lid heeft recht op 2 proeflessen. 

   Elk aspirant-jeugdlid heeft recht op 4 proeflessen. 

   Na deze lessen kan hij of zij lid worden. 

 

Artikel 2 Ieder aspirant lid dient bij aanmelding contributie en jaarlijks  

   bondsgeld (NKKO) te voldoen alsmede Tokio lidmaatschap (KWF). 

  Kosten NKKO € 30,- voor senioren 

      € 25,- voor jeugdleden 

   KWF (eenmalig) € 15,- + 2 pasfoto’s 

 

Artikel 3 Alle karateka’s dienen een kwartaal lesgeld vooruit te betalen.  

   Men betaald 12 maanden lesgeld per jaar. 

   In januari betaald men voor februari enz. 

   De contributie bedraagt: 

   € 33,- voor senioren 

   € 22,- voor jeugdleden t/m 15 jaar 

   € 28,- voor jeugdleden 16 t/m 25 jaar 

 

Artikel 4 Bij aanmelding dient 3 maanden contributie vooruit betaald te worden. 

   Hierna moet worden overgegaan tot een automatische  

   bankopdracht telkens in de eerste week van de nieuwe  

   maand. 

  Leden Budel:  Rabo Budel: 

      rek.nr.  NL87RABO0109552520 

      t.n.v. Yin Yang Budel 

   Leden Eindhoven: Rabo Budel: 

      rek.nr.  NL46RABO0109552482 

      t.n.v. Yin Yang Eindhoven 

 

Artikel 5 De karateka dient maximaal na drie weken een karate-gi (pak) 

   te dragen op de lessen, met het kyokushin-embleem op het 

   pak ter hoogte van de hartstreek en het Yin Yang embleem op  

   de linker mouw. 
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Artikel 6 Bij ziekte van lange duur dient contact met de leiding te worden 

   opgenomen. 

 

Artikel 7 Bij afwezigheid van de hoofdleraar dienen de leden de leiding van de  

   hulpleraar (Senpai) te aanvaarden. 

 

Artikel 8 De karateschool sluit tijdens de zomervakantie. 

 

Artikel 9 Bij opzegging dient een termijn van 1 maand in acht genomen te  

   worden. Opzegging dient mondeling bij de leiding van de school te 

    gebeuren. 

 

Artikel 10 Ieder lid traint op eigen risico. Het is ten strengste verboden te roken 

   in de kleedruimte en in de sportzaal. 

   De karateka dient zich streng te houden aan de Dojo-etiquette en  

   procedures. 

 

Artikel 11 Ieder lid dient zich zowel in de sportschool als daarbuiten te gedragen  

   als een goed sportbeoefenaar. Overtreding van deze regel kan  

   royement tot gevolg hebben. 

 

Artikel 12 Alvorens een aspirant lid kan worden aangenomen dient hij of 

   zij eerst dit reglement te hebben aanvaard en de  

   privacyverklaring ondertekend te hebben ingeleverd. 

 

Artikel 13 Ieder karateka schrijft zich in via de website, daarmee gaat hij 

   akkoord met het reglement en aansprakelijkheid. 

   In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de leiding 

   van de sportschool 
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