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Inschrijfformulier / Automatische incasso VELO RYU HA, afdeling JUDO
Secretariaat VELO RYU HA
Marjan den Heijer
De Hoornbloem 13
2291 GV Wateringen
Email: secretariaat@veloryuha.nl
tel: 06 – 10666253

Ledenadministratie VELO RYU HA
Email: ledenadministratie@veloryuha.nl

Dojo adres:
VELO Sportcomplex
Noordweg 26
2291 EE Wateringen
IBAN: NL23 RABO 0368 1304 52
t.n.v. VELO RYU HA

De jaarlijkse contributie is opgebouwd uit een vast deel verenigingscontributie en een variabel deel dat afhankelijk is
Junior leden zijn leden die op de eerste dag van het jaar nog niet de leeftijd van 17 jaar hebben.
Kosten: éénmalig inschrijfgeld € 7,50
Groep
Jaarcontributie
Verenigingsdeel

Maandelijkse incasso
Per lesuur
van 60 min.

1x trainen
per week

2x trainen
per week

3x trainen
per week

Junioren (t/m 16 jaar)

€ 108,00

€ 96,00

€ 17,00

€ 25,00

€ 33,00

Senioren

€ 126,00

€ 112,80

€ 19,90

€ 29,30

€ 38,70

ALGEMENE VOORWAARDEN
Betalingscondities:
De betaling van de jaarcontributie geschiedt vooraf middels maandelijkse automatische incasso. Alle kosten verbonden
aan het innen van achterstallige contributie, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor rekening van het
desbetreffende lid of de verantwoordelijke persoon indien het lid minderjarig is. De contributie kan per jaar worden
aangepast.
Opzegging van het lidmaatschap:
Het lidmaatschap bij VELO RYU HA – JUDO loopt stilzwijgend door, behoudens schriftelijke opzegging – met
inachtneming van een opzegtermijn van 2 volledige kalendermaanden – gericht aan de ledenadministrateur
Lidmaatschap Judobond Nederland
VELO RYU HA is aangesloten bij de bij de Judo Bond Nederland (JBN). Wij zijn verplicht onze leden aan te melden bij de
JBN. Tevens is dit noodzakelijk om eventueel behaalde graduaties te kunnen registreren.
De kosten hiervoor dienen door het lid zelf betaald te worden aan de JBN d.m.v. de hen door de JBN toegestuurde
acceptgiro. De voorwaarden en tarieven van de JBN zijn terug te vinden op www.jbn.nl.
Algemeen:
De vereniging VELO RYU HA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor zoekgeraakte eigendommen en/of ongevallen.
Leden die zich schuldig maken aan wangedrag of de goede naam en eer van VELO RYU HA in opspraak brengen, kunnen
tijdelijk of voorgoed de toegang tot de dojo worden ontzegd en verliezen hun rechten, maar behouden hun lopende
financiële verplichtingen. Adreswijzigingen dienen doorgegeven te worden aan de ledenadministrateur.
De dojo is gesloten op officiële feestdagen. Vakanties vallen gelijk met de schoolvakanties van het basisonderwijs in
Wateringen.
Privacyverklaring
De privacyverklaring kunt u terugvinden op onze site www.veloryuha.nl.
Hierin staat vermeld wat wij doen met uw persoonlijke gegevens of die van uw kind.
Deze pagina zorgvuldig bewaren.
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Reglement dojo/dojang
In de dojo / dojang
• Wacht netjes buiten de dojo/dojang tot de voorgaande les afgelopen is / tot het moment dat de leraar de deur
open doet om je binnen te laten
• Als je de dojo/dojang binnengaat of verlaat dan doe je dit met respect
• Je draagt schoeisel TOT aan de mat
• Op de mat sta je alleen met blote voeten
• Leerlingen gebruiken geen consumpties in de dojo/dojang
• In de dojo/dojang wordt geen kauwgom gekauwd en wordt uiteraard niet gerookt
• Mobiele telefoons en andere multi media zijn uit gezet en worden dus niet gebruikt
• Deelnemers onder invloed van drank, drugs of medicijnen worden uit de dojo/dojang geweerd
• Als de les is afgelopen verlaat je de dojo/dojang snel zodat de volgende groep ook weer snel kan beginnen
• Je verlaat de les nooit zonder toestemming van de leraar
• Toeschouwers zijn tijdens de lessen niet toegestaan. Alleen in hoge uitzondering wordt dit toegestaan in overleg
met de trainers
• Na afloop van de training worden de trainingsmaterialen opgeruimd
• Kleedkamer 22 wordt gebruikt door de dames, kleedkamer 23 wordt gebruikt door de heren
• Gooi afval in de prullenbak en houd de kleedkamers netjes
Uiterlijk en kleding
• Een sporter in onze dojo/dojang draagt schone en gestreken kleding, waarvan de jas bijeengehouden wordt door
een band
• De band dient correct geknoopt te zijn
• Een sporter draagt in de dojo/dojang alleen zijn/haar eigen graduatie
• De kleding is alleen voorzien van toegestane emblemen
• Mannen dragen niets onder de jas
• Vrouwen dragen een wit hemdje of een T-shirt onder de jas
• Harde beschermers worden niet gebruikt, behalve als de leraar toestemming geeft
• Lang haar wordt in een staart oid gedragen. Harde voorwerpen zijn niet toegestaan dus ook geen elastiekjes met
metalen tussenstukjes of versiersels
• Nagels (handen en voeten) zijn kort geknipt en schoon
• Sieraden en piercings mogen niet worden gedragen. Veiligheid gaat voor alles!
• Onze judo / ju jutsu of tang soo do -jas en broek zijn kleding voor IN de dojo/dojang. Het is geen kleding voor
buiten; dus maak gebruik van de kleedkamer(s) of draag een trainingspak op weg naar of van de dojo/dojang.
Omgang met anderen
• In de dojo/dojang handelt iedereen met respect voor en naar elkaar
• Niemand wordt gepest
• Grof taalgebruik is niet toegestaan
• Houd rekening met het niveau van trainingspartners
• Probeer anderen te helpen om beter te worden door een goede uke/sparringspartner te zijn
Gedrag
• Iedereen is op tijd voor de les. Indien men te laat is, vraagt hij/zij de leraar toestemming om de mat te betreden
• Groet elkaar voor en na elke oefening
• Bij het aftikken of het woord “Matte” dient direct gestopt en losgelaten te worden (tenzij loslaten gevaarlijk is).
• De leerling dient te luisteren naar de leraar. Indien er problemen zijn richt de leerling zich altijd eerst tot de
leraar
• Een leerling dient zijn gevoelens te beheersen, er is geen plaats voor agressie en woede.
• Technieken die aangeleerd worden zijn niet voor buiten de dojo/dojang, tenzij het zelfverdediging betreft
Algemeen
• Dit regelement dient nageleefd te worden. Bij overtreding kan de leraar of het bestuur sancties opleggen
• Uitzonderingen op dit regelement kunnen gemaakt worden indien de leraar en/of het bestuur hiermee instemt
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Inschrijving VELO RYU HA, JUDO / Automatische incasso
Achternaam:

Tussenvoegsel:

Roepnaam:

Voorletters:

Geboortedatum:

Geslacht:

Postcode:

Huisnummer:

Straatnaam:

Plaats:

Man / Vrouw

E-Mail:
Telefoon:

Mobiel:

IBAN:

Ik machtig VELO RYU HA tot maandelijkse automatische incasso van:
Junior:

O € 17,00 (1 uur per week)

O € 25,00 (2 uur per week)

O € 33,00 (3 uur per week)

Senior:

O € 19,90 (1 uur per week)

O € 29,30 (2 uur per week)

O € 38,70 (3 uur per week)

Ivm de privacywetgeving (AVG) vragen wij u of u toestemming geeft om foto’s van u of uw kind als lid van de RYU HA te
plaatsen bij verslagen van wedstrijden/examens/kamp op onze website en andere sociale media zoals Facebook.
Toestemming:

0

Ja

0 Nee

VRIJWILLIGERS
Het vrijwilligersbeleid is ingesteld om zorg te dragen voor voldoende leden en ouders voor het aantal taken dat
door vrijwilligers moet worden ingevuld nu en in de toekomst. VELO is een vereniging in verandering. Dit komt
o.a. door schaalvergroting en maatschappelijke veranderingen.

Zie achter zijde
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Door VELO is besloten dat alle volwassen leden en ouders/verzorgers van jeugdleden van de verenigingen binnen
VELO elk jaar vrijwilligerstaken dienen te verrichten om alle leden fijn te kunnen laten sporten.
Seniorleden 18+ en ouders van jeugdleden van VELO RYU HA dienen 2 keer per jaar een bar/keukendienst te
draaien. Is dit vanwege een bepaalde reden niet mogelijk dan kunnen we samen met u kijken wat eventueel wel
mogelijk is om uw steentje bij te kunnen dragen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vrijwilligersactiviteiten (verplicht), 18+ lid, ouder/verzorger:







Bardienst
Coördinator bardiensten
Bestuurlijke activiteiten
Kampcommissie
Kampleiding
Wedstrijdsecretariaat Judo

Naam:
E-mailadres:
Telefoonnr:

------------------------------------------------------------------

Ondergetekende verklaart de algemene voorwaarden betreffende de inschrijving gelezen en begrepen te hebben én
ermee akkoord te zijn. Indien het lid dat wordt ingeschreven nog minderjarig is, dient een ouder/verzorger te tekenen.

Datum:

_____ - ______ - 20_____

HANDTEKENING:

In te vullen door ledenadministratie:
Lidmaatschapsnr:
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Eerste les:

Lesuur/lesuren:

