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Reglementen
1. Lidmaatschap
1. Het abonnement loopt per kalenderkwartaal en wordt tot opzegging automatisch verlengd.
2. Bij inschrijving ben je eenmalig €10 inschrijfgeld verschuldigd.
3. Bij ASK Johan Bult betaal je per kwartaal vooruit. Bij tussentijdse beëindiging van het
lidmaatschap gedurende het kwartaal wordt geen restitutie verleend. Om te voorkomen dat
het volgende kwartaal geïncasseerd wordt, dient de uitschrijving uiterlijk twee weken voor
aanvang van het volgende kwartaal bij ons binnen te zijn.
4. De leeftijd van de jeugd is 6 t/m 12 jaar, junioren 13 t/m 17 jaar en senioren 18 jaar en
ouder. Dit bepaalt de contributie en gaat in per eerstvolgende kwartaal na de verjaardag.
5. Tweede en volgende gezinsleden krijgen € 5,00 korting per kwartaal
6. Om op te zeggen dien je het uitschrijfformulier van de website van de vereniging te
downloaden, dat vul je in en stuur je op of lever je in. Als bewijs van de opzegging ontvang
je per e-mail een bevestiging.
7. Er worden geen lessen verzorgd gedurende de schoolvakanties van het basisonderwijs en
nationale feestdagen. Omdat de lesgelden zijn gebaseerd op een jaarbedrag vindt de
betaling normaal plaats.
8. De vereniging is niet aansprakelijk voor blessures of vermissing, diefstal en/of schade,
zowel direct als indirect van of aan goederen van de leden.
9. Een keer per jaar wordt er een Algemene Leden Vergadering (ALV) gehouden. Dit is
toegankelijk voor alle leden. Alleen leden van 18 jaar en ouder hebben stemrecht. Ouders
van minderjarige leden hebben per lid wel een stem tijdens de ALV.
10. De statuten zijn voor alle leden ter inzage. Zij die hiervan gebruik willen maken kunnen
contact opnemen met het bestuur.
11. Zodra een nieuw lid zich inschrijft voor karate, wordt hij/zij verplicht lid te worden van de
Karate-do Bond Nederland. Zie voor meer informatie de website van de Karate-do Bond
Nederland (www.kbn.nl). Ons KBN-nummer is 05-192.
12. Een nieuw kobujutsulid kan lid worden van de Ryukyu Kobujutsu Hozon Shinko Kai
Holland. Inschrijfformulier is verkrijgbaar bij Johan Bult.
13. Op de website van de vereniging is altijd de laatste versie van deze reglementen te vinden.
14. De vereniging vindt privacy belangrijk. Daarom is er op de website van de vereniging een
privacy beleid te vinden. In het privacy beleid is terug te vinden wat de vereniging doet om
de privacy van de leden te waarborgen en wat de rechten en plichten van de leden zijn ten
aanzien van privacy.
15. Het is verboden om namens de vereniging publicaties te laten verschijnen in de dag- of
weekbladen, dan wel andere geschriften, dan wel op social media te verspreiden, zonder
toestemming van het dagelijks bestuur.

2. In en rond de dojo
1. Men dient 10 minuten voor de aanvang van de les aanwezig te zijn. Als je toch te laat bent
dan vraag je toestemming aan de trainer voordat je de zaal betreedt.
2. Je groet altijd bij binnenkomen of verlaten van de zaal. Tijdens de les verlaat je pas de
zaal, nadat je toestemming hebt gekregen van de leraar of assistent.
3. Het is niet toegestaan om tijdens de les sieraden zoals kettinkjes, oorbellen, ringen of
horloges te dragen.
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4. Men dient zorg te dragen voor een schoon lichaam, schone voeten, schone handen en
kortgeknipte nagels. De leden die lang haar hebben dienen hun haar op te steken of een
haarband te dragen.
5. Men dient te zorgen voor een schoon, heel en gestreken karategi (karatepak). Voor
aanschaf van karatekleding en protectiemateriaal kunt u informatie opvragen bij Hilbert
Bult of per e-mail via verkoop@askjohanbult.nl. Deze materialen zijn bij ASK Johan Bult
tegen een gereduceerd tarief verkrijgbaar.
6. Leden met besmettelijke ziektes, vooral (voet)huidziekten mogen gedurende de ziekte niet
aan de lessen deelnemen. Bij verwonding, duizeligheid, enz. voor of tijdens de les moet
onmiddellijk de trainer in kennis gesteld worden.
7. Het is verboden om tijdens de trainingen en wedstrijden onder invloed te zijn van alcohol
en/of verdovende middelen.
8. De leden hebben steeds een vriendschappelijke en fatsoenlijke houding tegenover elkaar.
9. De aanwijzingen van de trainer moeten respectvol worden gevolgd.
10. Tijdens verblijf in de oefenruimte geldt het dit reglement als bindend.
11. Noch de dojo, noch de trainers, noch de vereniging is aansprakelijk voor diefstal, verlies,
persoonlijke of materiële schade, zowel direct als indirect van of aan goederen van de
leden.
12. De leden worden verzocht regelmatig de trainingen te volgen en bij verhindering dit per email uiterlijk twee uur voor aanvang van de les te melden bij info@askjohanbult.nl.
13. De leden mogen niets van de geleerde technieken aan niet-leden overbrengen. Je dient er
rekening mee te houden dat technieken alleen in uiterste noodsituaties mogen worden
gebruikt en dat zelfverdediging alleen voor afweer van boosaardige aanvallen is
toegestaan.
14. Alle leden zijn verplicht om tijdens kumite de juiste beschermingsmiddelen te gebruiken.
15. Om de trainingen niet te verstoren zijn mobiele telefoons in de trainingszaal niet
toegestaan, ze dienen uit of in stand “stil” te staan en opgeborgen te zijn in een tas.
Uitzondering is als men bereikbaar dient te zijn in noodgevallen of bijvoorbeeld
storingsdienst. Dit dient vooraf aan de trainer kenbaar gemaakt te worden.
16. Het is om privacygevoelige redenen en met name om pesten te voorkomen ten strengste
verboden om foto’s of video’s te maken in de kleedkamers. Bij voorkeur komen de mobiele
telefoons niet uit de tas in de kleedkamers.
17. De trainer heeft het recht leden met een wanordelijk gedrag, bij aanhoudende
ongedisciplineerdheid of het niet naleven van deze reglementen, deelname aan het
onderricht te verbieden en voorts toegang tot de dojo te ontzeggen.
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