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Huishoudelijk  Reglement / Algemene voorwaarden 

1 Het	is	de	leden	van	Stichting	Taekwondo	Oude	Luttikhuis	verboden	misbruik	te	maken	van	
hetgeen	zij	bij	het	beoefenen	van	de	Taekwondo	sport	hebben	geleerd.	Houding	en	gedrag	dient	
zowel	voor,	tijdens	als	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	en	sieraden	is	tijdens	de	lessen	en	trainingen	niet	toegestaan.	
	

3 Het	lidmaatschap	wordt	aangegaan	voor	een	periode	van	3	maand.	Hierna	wordt	het	
lidmaatschap	automatisch	verlengd	tot	wederopzegging.	De	opzegtermijn	van	het	lidmaatschap	
is	1	maand.	Dit	geldt	ook	voor	de	3	maand	start	lidmaatschap.		
	

4 Bij	inschrijving	wordt	het	volledig	ingevulde	lidmaatschapsformulier	incl.	incassomachtiging	bij	de	
leiding	ingeleverd.	Het	lid	machtigt	Taekwondo	Oude	Luttikhuis	voor	afschrijving	van	de	
maandelijkse	termijnen	ingaand	in	de	maand	van	inschrijving.		
	

5 Opzegging	van	het	lidmaatschap	moet	schriftelijk	geschieden	en	gaat,	met	in	achtneming	van	de	
opzegtermijn,	in	per	eerste	van	de	nieuwe	maand.	Bij	minderjarigen	dient	opzegging	schriftelijk	
te	geschieden	door	één	der	ouders	of	wettelijke	vertegenwoordiger.	
	

6 Taekwondo	Oude	Luttikhuis	berekent	jaarcontributies	welke	aan	het	begin	van	de	maand	voor	
de	lopende	maand	(1/12	jaarcontributie)	voldaan	moeten	worden.	De	contributie	wordt	per	
automatische	incasso	geïnd.	

Leden vanaf 15 jaar:  per maand € 23,00  Jaarcontributie € 276 
Leden tot en met 14 jaar: per maand € 21,00  Jaarcontributie € 252 
 

7 Indien	uit	hetzelfde	gezin/	huisadres	al	een	lid	staat	ingeschreven,	dan	zal	het	tweede	lid	uit	dat	
gezin	/	huisadres	de	lessen	voor		€	16,00	per	maand	kunnen	volgen.	Het	derde	lid	uit	het	zelfde	
gezin/	huisadres	voor	€	12,00	per	maand.	

Het oudste lid geldt als het eerste lid uit dit gezin. Bij verandering van de samenstelling of 
leeftijdgrens wordt de contributie aangepast aan de nieuwe omstandigheden. Geldigheid van dit 
artikel wordt volledig bepaald door de leiding.  

8 Taekwondo	Oude	Luttikhuis	biedt	via	haar	webwinkel	kwalitatief	goede	en	moderne	taekwondo	
artikelen	aan	tegen	aantrekkelijke	prijzen.	De	webwinkel	is	bereikbaar	via	www.mytkdshop.nl	
Voor	vragen	kunnen	de	leden	terecht	bij	de	leiding	of	de	website.	
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9 De	contributies	zijn	exclusief		examengeld	/	diploma		en	band.	
	

10 De	inschrijfgelden	voor	wedstrijden,	toernooien	en	cursussen	dienen	door	de	leden	zelf	vooraf	
betaald	te	worden.	
	

11 Leden	die	door	een	geldige	reden		gedurende	langere	tijd	niet	in	staat	zijn	de	lessen	te	volgen	,	
dienen	dit	schriftelijk	bij	de	leiding	kenbaar	te	maken.	Dit	dient	men	altijd	vooraf	te	doen.		Indien	
de	leiding	dit	toekent	gaat	dit	in	vanaf	de	eerste	les	in	de	volgende	maand,	men	hoeft	dan	geen	
contributie	te	betalen.	Geldigheid		van	dit	artikel	wordt	volledig	bepaald	door	de	leiding.	
	

12 De	vakanties	van	Taekwondo	Oude	Luttikhuis	lopen	normaliter	gelijk	met	de	schoolvakanties.	
Wijzigingen	m.b.t.	de	vakantiesluitingen	worden	tijdig	bekend	gemaakt	op	de	website.	
Openingstijden	op	zon-	en	feestdagen	worden	bepaald	door	de	leiding.	Gemiste	lessen	kunnen	
op	een	door	de	leiding	bepaald	tijdstip	worden	ingehaald.	Waar	mogelijk	zal	door	de	leiding	
getracht	worden	de	normale	doorgang	te	laten	plaatsvinden.	
	

13 Taekwondo	Oude	Luttikhuis	aanvaardt	geen	enkele	aansprakelijkheid	voor	schades,	ongevallen,	
zoekgeraakte	of	gestolen	spullen,	ontstaan	tijdens	het	verblijf		bij	Taekwondo	Oude	Luttikhuis.		
	

14 Het		te	volgen	lesuur	wordt	bepaald	door	de	leiding	en	gaat		in	overleg	met	het	lid.	
De	keuze	van	lesuur	wordt	mede	bepaald	door	de	graduatie,	leeftijd	en	grootte/lengte	van	het	
lid.	
	

15 De	leden	zijn	verplicht	lid	te	worden	van	de	Taekwondo	Bond	Nederland.	
Taekwondo	Oude	Luttikhuis	is	aangesloten	bij	deze	officiële	landelijke	Olympische	sportbond	en	
is	verplicht	haar	leden	op	te	geven.	
Afgekort	de	T.B.N	is	erkend	en	aangesloten	bij	het	Nederlands	Olympisch	Comité	N.O.C./N.S.F.	
Het	lidmaatschapsgeld	voor	de	T.B.N.	is	niet	inbegrepen	bij	de	contributie	voor	Taekwondo	Oude	
Luttikhuis.	Op	jaarbasis	bedraagt	de	contributie	voor	de	T.B.N.	afhankelijk		van	de	leeftijd		tussen	
+/-		26	€,-	tot	+/-		40	€.	

Zonder het lidmaatschap van de T.B.N. kan men niet deelnemen aan wedstrijden en opleidingen 
en kan men geen examen afleggen. 

Na opgave voor het lidmaatschap voor de T.B.N. ontvangt men een acceptgiro kaart thuis, die 
men zelf zo spoedig mogelijk dient te voldoen. Het lid dient ook zorg te dragen dat de 
contributie jaarlijks aan de T.B.N. wordt voldaan. Taekwondo Oude Luttikhuis zorgt voor opgave 
van zijn leden aan de T.B.N. Het lid dient zelf zorg te dragen voor de beëindiging van het 
lidmaatschap bij de T.B.N. zodra men het lidmaatschap bij Taekwondo Oude Luttikhuis wil 
beëindigen. 

16 Het	is	de	leden	niet	toegestaan	een	andere	graduering/band	te	dragen,	dan	waartoe	men	
gerechtigd	is.	Tijdens	de	lessen	is	het	dragen	van	een	wit	taekwondo	pak	met	witte	V	hals	
verplicht.		Het	dragen	van	taekwondoschoeisel	is	toegestaan,	deze	dienen	wit	als	hoofdkleur	te	
hebben.	Afwijkende	kleuren	zijn	niet	toegestaan.			

Zwarte banden zijn gerechtigd een wit taekwondo pak met zwarte V hals te dragen.  
Het is niet toegestaan om het taekwondopak van eigen bedrukkingen te voorzien m.u.v. het 
clublogo of het Mytkdshop logo.  
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Voor de beginners geldt voor een periode van maximaal 1 maand standaard sportkleding, zijnde 
trainingsbroek en T-shirt.Voor de toegestane kleding etc. verwijzen we naar onze webshop.  

17 Bij	wangedrag		worden	de	betrokkenen	geschorst,	ze	verliezen	hun	rechten	doch	behouden	hun	
verplichtingen.	
	

18 Daar	waar	dit	huishoudelijke	reglement	/	algemene	voorwaarden	niet	voorziet,	bepaalt	de	
leiding		de	regels.	
	

19 Het	ondertekende	inschrijfformulier	wordt	binnen	1	week	bij	de	leiding	ingeleverd.	
De	contributie	wordt	per	automatische	incasso	voldaan.	

Bij betalingsachterstand / herinnering wordt  5 €,- aan administratieve kosten in rekening 
gebracht. 

Bij contributie achterstand zijn examens en deelname aan overige evenementen niet mogelijk. 

 
Betaling per Bank  : SNS Rek. nr. NL72SNSB 0938366580    
t.n.v.  : Stichting Taekwondo Oude Luttikhuis Almelo   

 
20 Taekwondo Oude Luttikhuis gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens volgens de Wet AVG. De 
privacy verklaring is te vinden op www.tkdoudeluttikhuis.com      


