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Training 
In principe bestaat de training uit 2 trainingen per week op een bij inschrijving afgesproken plaats en 
tijdstip. Na het behalen van de gele band of op voordragen van de trainers (8e gup) kan het aantal 
trainingen worden uitgebreid naar 3 trainingen per week. 
 
Het taekwon-do onderricht alsmede deelneming aan taekwon-do wedstrijden geschiedt op eigen 
risico. De vereniging kan niet aansprakelijk gesteld worden voor lichamelijk en/of geestelijk letsel. 
Meldt lichamelijk en/of geestelijke bijzonderheden vooraf aan de trainer. Het is tevens verstandig 
eventuele blessures voor de aanvang van de training door te geven. 
 
De trainingstijden voor leden van 6 t/m 11 jaar zijn op woensdag en vrijdag van 18:30 - 19:30 uur. 
Wanneer een lid twaalf jaar wordt gaat hij na de zomervakantie / na de kerstvakantie over naar de 
tweede trainingsgroep, deze is van 19:30 - 21:00 uur.  
 

Contributie 
Betaling van de contributie is uitsluitend mogelijk per bank en dient per vooruitbetaling te worden voldaan. 
Betaling geschiedt per kwartaal door middel van automatische afschrijving. 
Het lid welk tezamen met medegezinsleden het lidmaatschap van de vereniging verwerft en gezamenlijk een 
huishouding vormt, heeft recht op gezinskorting. Onder medegezinsleden wordt verstaan: ouders, kinderen, 
broers en zussen. 
 
Bij inschrijving is het lid verplicht zich aan te sluiten bij The Netherlands Taekwon-Do Federation (NLTF). 
Dit wordt tegelijk met de contributie afgeschreven door middel van automatische incasso. Indien je later 
instroomt in het jaar wordt het per kwartaal verrekend. 
Zodra de incasso niet geïncasseerd kan worden van uw bankrekening wordt er €2,50 administratiekosten in 
rekening gebracht.  
 
Beëindiging van het lidmaatschap dient een maand vooraf te gebeuren. Het lid is hier zelf voor 
verantwoordelijk.  
 

Lidmaatschap 
Na volledige invulling en ondertekening van het inschrijfformulier verwerft men het lidmaatschap van 
de vereniging. Het lid heeft hiermee recht op taekwon-do onderricht bij Taekyon Berghem. 
Het lid verplicht zich te handelen volgens de statuten en het schoolreglement van de vereniging. 
Genoemde stukken liggen ter inzage bij de secretaris van de vereniging. 
 
Bij bijzondere omstandigheden (o.a. langdurige ziekte) kan contact opgenomen worden met de leraar, 
welke in overleg met het bestuur voor een passende regeling zorg zal dragen. Wanneer, na 
aanmaningen, een contributieachterstand niet wordt betaald volgt automatisch uitschrijven als lid. 
 
Wijzingen m.b.t. de persoonlijke gegevens dienen te worden doorgegeven aan de ledenadministratie 
van de vereniging, evenals beëindiging van het lidmaatschap. Beeindiging van lidmaatschap is de 
eigen verantwoordelijkheid van het lid/ouder en dient uiterlijk 1 maand van te voren doorgegeven zijn. 
Dit kan door middel van uitschrijven via de website of een email te sturen naar: 
administratie@taekyonberghem.nl.  
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Kleding 
Binnen een maand na inschrijving dient het lid over te gaan tot de aanschaf van een taekwon-do pak. 
Dit is verkrijgbaar via de trainer. Voor meer informatie kunt u terecht bij Hendry Bloks 
(hendrybloks@taekyonberghem.nl). 
 
Het lid dient zorg te dragen voor persoonlijke hygiëne zoals: 
- verzorgd uiterlijk 
- geknipte nagels 
- schoon lichaam 
- verzorgde taekwon-do kleding 
 
Het dragen van sieraden (horloges, kettingen, ringen, armbanden e.d.) is tijdens de les niet 
toegestaan. Verder is het niet toegestaan om overige zaken te dragen tenzij het voldoet aan de 
veiligheidsvoorwaarden. 
Het is verplicht de juiste graduatie te dragen. Men is verplicht een pak van het merk ‘Sasung’ te 
dragen. Bij het gebruik van safety equipment van de verening dient men altijd binnenhandschoentjes 
te dragen. Bij het onderdeel sparring is het verplicht om een mondgebitje te dragen, anders kan men 
niet deelnemen aan (dat deel van) de training. 
 
Omgangsvormen 
Het lid dient t.o.v. zijn leraar en medeleden de normaal geldende beleefdheidsvormen in acht te nemen. 
Binnen Taekyon Berghem heeft iedereen recht op vrijheid van meningsuiting. Het lid dient zich aan te passen 
aan de in de vereniging geldende disciplines. Het lid dient 10 minuten voor aanvang van de training aanwezig 
te zijn. Een lager gegradueerde zal in principe initiatieven betreffende training, sparring etc. aan een hoger 
gegradueerde overlaten. 
 
Het dragen van andere dan door de vereniging verstrekte graduaties, emblemen, taekwon-do pakken 
is niet toegestaan. Het lid zal te allen tijde de goede naam van de vereniging alsmede van zijn leraren 
hoog houden. Het gedrag van het lid buiten de vereniging dient van dien aard te zijn dat de goede 
naam van de vereniging niet wordt aangetast. Bij problemen met medeleerlingen dient contact te 
worden opgenomen met de leraar. Bij problemen met de leraar dient contact te worden opgenomen 
met het bestuur. 
Lidmaatschap van andere Budo scholen, verenigingen of organisaties dienen met de leraar te worden 
overlegd. Deelname aan wedstrijden of evenementen kan alleen geschieden via de leraar. Deelname 
aan wedstrijden en/of evenementen buiten Taekyon-verband dienen met het bestuur te worden 
overlegd. 
 

Diensten 
De vereniging verleent aan de aangesloten leden de volgende services: 
De aankoop van: 

▪ Taekwon-do pakken 
▪ Taekwon-do banden 
▪ Andere trainingsmaterialen (zoals bijv. safety equipement) 

 
Privacy document 
Omtrent de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft Taekyon Berghem een 
privacy document opgesteld. 
 

Reglement 
In zaken waarin het schoolreglement niet voorziet, beslist het bestuur van de vereniging. 
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