
Huishoudelijk reglement Taekwondo School Lelystad
1. Het is de leden van Taekwondo School Lelystad verboden misbruik te maken van hetgeen zij 

bij het beoefenen van de Taekwondo sport hebben geleerd. Houding en gedrag dienen zowel 
voor, tijdens en na de trainingen en lessen correct te zijn.  

2. De leden dienen steeds op tijd voor de lessen aanwezig te zijn, schone kleding te dragen en 
een schoon lichaam te hebben. In verband met de veiligheid zijn lange nagels niet 
toegestaan. Het dragen van horloges, sieraden en dergelijke is tijdens de lessen en trainingen 
niet toegestaan. Sieraden (zoals b.v. piercings) die niet afgedaan kunnen worden, zullen met 
behulp van tape moeten worden afgeplakt.  

3. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en wordt stilzwijgend per kwartaal 
verlengd.  

4. Opzegging van het lidmaatschap kan schriftelijk of via e-mail geschieden en gaat, met 
inachtneming van de opzegtermijn, in per eerste van het nieuwe kwartaal. Bij minderjarigen 
dient opzegging schriftelijk op per e-mail te geschieden door één der ouders of een wettelijke 
vertegenwoordiger. De opzegtermijn voor alle lessen is ten minste een maand vóór het nieuw 
kwartaal (1 jan, 1 april, 1 juli, 1 oktober). Over het nieuwe kwartaal is dan geen contributie 
verschuldigd. Dat betekent in de praktijk:  
a. Er wordt opgezegd bijvoorbeeld voor of op 31 augustus. 
i. Vanaf 1 oktober wordt geen contributie meer betaald.  
b. Er wordt opgezegd bijvoorbeeld op 1 september. 
i. Over het volgende kwartaal 1 oktober tot 31 december wordt voor het laatst contributie 
betaald.  

5. De contributies zijn exclusief lidmaatschap van de Taekwondo Bond Nederland, inschrijfgeld 
voor toernooien, examengeld en de kosten voor diploma en band.  

6. Leden die vanwege een geldige reden gedurende langere tijd niet in staat zijn de lessen te 
volgen, dienen dit terstond bij de leiding kenbaar te maken. Ingeval een dergelijke periode 
meer dan één maand beslaat, kan de contributie tijdelijk stopgezet worden. Geldigheid van dit 
artikel wordt volledig bepaald door de leiding.  

7. De vakanties van Taekwondo School Lelystad lopen zoveel mogelijk gelijk met de officiële 
schoolvakanties.  

8. Wijzigingen m.b.t. vakantiesluitingen zullen op tijd bekend gemaakt worden.  
9. Taekwondo School Lelystad aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen of 

schade, noch voor zoekgeraakte of gestolen spullen, tijdens het verblijf bij Taekwondo School 
Lelystad.  

10. De te volgen lesuren worden bepaald door de leiding in overleg met het lid. De keuze van 
lesuren wordt mede bepaald door de graduatie, leeftijd en lichaamsbouw van het lid.  

11. De leden zijn tevens verplicht lid te worden van de Taekwondo Bond Nederland (T.B.N.). 
Taekwondo School Lelystad is aangesloten bij deze officiële landelijke Olympische sportbond 
en is verplicht zijn leden op te geven. De T.B.N. is landelijk erkend en aangesloten bij de 
Nederlandse Sportfederatie en het Nederlands Olympisch Comité.  

12. Het lidmaatschapsgeld voor de T.B.N. is niet inbegrepen bij de contributie van Taekwondo 
School Lelystad. Op jaarbasis bedraagt de contributie voor de T.B.N., afhankelijk van de 
leeftijd, tussen +/- € 30,- en € 40,- (voor actuele contributiegelden zie: http://
www.taekwondobond.nl)  

13. Zonder het lidmaatschap van de T.B.N. is men uitgesloten van alle wedstrijden en opleidingen 
en kan men ook geen examens afleggen. Na opgave voor het lidmaatschap van de T.B.N. 
ontvangt men een acceptgirokaart thuis, die men zelf zo spoedig mogelijk dient te voldoen. 
Taekwondo School Lelystad zorgt voor opgave van zijn leden aan de T.B.N.  

14. Het is de leden niet toegestaan een andere gradering/band te dragen, dan waartoe men 
gerechtigd is.  

15. Tijdens de lessen is het dragen van een wit taekwondo pak verplicht. Voor de beginners geldt 
voor een periode van maximaal 1 maand standaard sportkleding: een trainingsbroek en T-
shirt.  



16. Vanaf de gele slip zijn armbeschermers, beenbeschermers en kruisbeschermer verplicht.  
17. Bij wangedrag worden de betrokkenen geschorst; ze verliezen hun rechten doch behouden 

hun verplichtingen.  
18. Daar waar dit huishoudelijk reglement niet in voorziet, bepaalt de leiding de regel.  
19. De contributie wordt per bank overgemaakt. De contributie dient steeds bij vooruitbetaling op 

de eerste dag van het kwartaal voldaan te worden (per bank of giro).  
1. Voor de eerste herinnering met betrekking tot betalingsachterstand wordt € 10,- in rekening 

gebracht.  
2. Voor een tweede herinnering wordt € 15,- in rekening gebracht.  
3. De kosten voor een eventueel incassobureau zijn voor rekening van het lid.  

Gegevens voor betaling per bank: IBAN: NL23 INGB 0006 2843 33 
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