
CLO UD BUB

Beek en Donk

Secretariaat:
Dhr. J.J.M. Brouwers
Groes 28
5741 WV Beek en Donk
IBAN: NL78 RABO 0105 0090 08

B.C. Beek en Donk

Budoclub Beek en Donk is ingeschreven bij K.v.K. onder nummer V237834 en aangesloten bij J.B.N. onder nummer 3157

Huishoudelijk reglement Budoclub Beek en Donk  d.d. 1-1-2006

Artikel. 1.  Men mag nooit misbruik maken van hetgeen men op de judo, jiu-jitsu of karate-jitsu heeft 
geleerd. Bij misbruik kan schorsing of royement van de vereniging volgen. 

Artikel. 2. De leden zijn verplicht zich te houden aan, de door de eigenaar/verhuurder van de 
accommodatie, gestelde regels terzake het gebruik.

Artikel. 3. De leden zijn verplicht zich te houden aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van het 
bestuur of daartoe door het bestuur bevoegde personen.

Artikel. 4. 
lid a.  Houding in de dojo;

Men moet nooit vergeten dat de dojo een plaats is voor zowel geestelijke als lichamelijke 
vorming. Men moet de regels van beleefdheid en in het bijzonder de regels van de dojo in 
acht nemen. Hogere banden helpen lagere banden vooruit te komen. Wanneer men niet 
traint, moet de houding correct zijn, men spreekt niet, dan alleen ten behoeve van de sport, 
zonder anderen te storen. 

Lid b.  Op de mat is de leraar de baas. Zeker i.v.m. de veiligheid moet men zijn of haar aanwijzingen 
altijd opvolgen.

Lid c  Na afloop van de les;
Slippers aandoen en snel naar de kleedkamer gaan. 
Er is douchegelegenheid en aangeraden wordt om direct na afloop te douchen. 
Rekening houden met judoka's die na jou aan het trainen zijn, dus niet teveel lawaai maken 
en niet “blijven hangen” in de kleedkamer. 

Lid d. De kleding;
Een judopak met een Budoclub Beek en Donk embleem mag alleen in de trainingszaal of bij 
wedstrijden gedragen worden. Het judopak dient schoon en in orde te zijn. Beschadigingen 
zoals scheuren of loszittende emblemen dienen zo snel mogelijk gerepareerd te worden. 
Schone slippers horen tot de standaarduitrusting van een judopak en zijn verplicht. De 
slippers dient men te dragen als men zich niet op de mat bevindt! (dus in de kleedruimte, op 
het toilet of op de zaalvloer). 

Lid e. Hygiëne;
Men moet voortdurend zorg besteden aan correctheid en netheid van zijn of haar uiterlijk. 
Schone judogi (pak), schone handen en voeten, korte nagels, geen zichtbare piercings, 
oorbellen, ringen, gebruik geen haarbandjes met ijzer, enz.

Lid f.  Voor de les;
Men dient zich in de dojo om te kleden. Zorg er voor dat je op zijn vroegst 1 kwartier maar 
uiterlijk 5 minuten  voor aanvang van de les aanwezig bent. Op straat lopen in judo, jiu-
jitsu of karate-jitsu kleding is niet geoorloofd. 

Lid g.  Toeschouwers;
Het is ouders niet toegestaan, zonder uitdrukkelijke toestemming van de trainer te blijven 
kijken. Indien de trainer toestemming verleent geldt die alleen voor die ene training. De 
eerste trainingsdag van de maand is er kijkles. Ouders mogen dan toekijken wat hun 
kinderen leren en/of geleerd hebben. Houd hierbij wel de volgende regels in acht.
· De zaal niet met schoenen betreden. Bij de deur zijn sloffen beschikbaar.
· De mobiele telefoon uitschakelen of op stille stand zetten voor men de zaal betreedt. 
· Niet teveel gepraat langs de kant en geen heen en weer rennen van broertjes/zusjes. 

Rustig tekenen/lezen is natuurlijk geen probleem. 
           

Z.o.z.



Artikel 5  Contributie;
Lid a: Elk lid is verplicht om voor judo en jiu-jitsu vanaf de gele-slip zich in te schrijven bij Judobond 

Nederland. De contributie voor de landelijke bond dient u zelf te voldoen. Een lid kan pas 
deelnemen aan een band (kyu) examen nadat de inschrijving bij Judobond Nederland 
voltooid is.

Lid b: De contributie is per kwartaal, bij vooruitbetaling verschuldigd door het lid of de 
ouder/verzorger van het minderjarige lid. Bij aanvang van het lidmaatschap is eenmalig 
inschrijfgeld verschuldigd.

Lid c:  De inning van de contributie geschiedt, vanaf  1 januari 2006 per automatische incasso. 
Indien er geen automatische incasso machtiging tot het innen van de contributie aan de 
vereniging is gegeven, of de incasso kan niet tot uitvoer worden gebracht, stuurt de 
vereniging een betaalverzoek. In dat geval wordt € 3,00 aan administratiekosten berekend. 

Lid d: Indien de contributie ondanks het in lid c genoemde betaalverzoek, niet binnen de daarin 
gestelde termijn is voldaan, wordt het lid niet meer toegelaten tot trainingen. Deze schorsing 
van de trainingen duurt tot de verschuldigde contributie volledig is voldaan. Tijdens de 
schorsing blijft de contributie verschuldigd.

Lid e: De hoogte van de contributie wordt door het bestuur van de vereniging vastgesteld. Van een 
wijziging van de contributie wordt u op de hoogte gebracht tijdens de jaarvergadering.

Lid f: Indien een lid langdurig ziek is (langer dan 8 weken) kan door het lid zelf gevraagd worden 
om tijdelijk geen contributie te betalen. Het lid moet dan wel aan de volgende voorwaarden 
voldoen.
Zich ziek gemeld hebben bij het secretariaat met dokters verklaring en voor een periode van 
meer dan 8 weken geen trainingen gevolg hebben. 

Lid g: Ereleden en de bestuursleden zijn niet verplicht contributie te betalen. Hun kinderen en 
overige familieleden zijn niet vrijgesteld van de contributieplicht. 

Lid h: De leden zijn verplicht adreswijzigingen, wijziging van telefoonnummers etc. uiterlijk binnen 
14 dagen schriftelijk door te geven aan het secretariaat. Het is de bedoeling dat de trainer 
tijdens de training een ouder/verzorger telefonisch kan bereiken voor het geval zich een 
ongeval voordoet.

Artikel 6 Opzegging lidmaatschap;
Lid a: Opzegging van het lidmaatschap kan met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 

3 volle kalendermaanden. Opzegging dient schriftelijk per post aan het secretariaat van de 
budoclub te geschieden. De datum van de poststempel is bepalend voor de opzegtermijn.

Lid b: Al voldane contributie wordt niet gerestitueerd. 
Lid c: Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen kan het bestuur van het bepaalde in artikel 6 lid a en b 

afwijken.
Lid d: Ingeval van wangedrag of wanbetaling kan het bestuur een lidmaatschap per direct 

beëindigen, zonder restitutie van contributie.

Artikel 7:  Aansprakelijkheid;
Lid a: Het bestuur kan schade aan de vereniging of haar bezittingen, toegebracht of mede 

veroorzaakt door een lid, op dit lid verhalen.
Lid b: Het beoefenen van de budosport gebeurt op eigen verantwoordelijkheid. De vereniging kan 

niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en of schade toegebracht tijdens, voor of 
na de les, voor of tijdens toernooien en of wedstrijden.

Lid c: De vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan kleding, of verdwijning 
van kleding, of artikelen uit de leszaal of kleedruimte.

Lid d: Het deelnemen aan activiteiten gebeurt op eigen verantwoordelijkheid. De vereniging kan 
niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel of schade  tijdens activiteiten.

Artikel 8:  Wachtlijst;
De judotrainer bepaalt samen met het bestuur het maximum aantal leden per les. Indien dit 
maximum wordt overschreden wordt een wachtlijst bijgehouden. De volgorde van 
aanmelding, evenals de les waarin het toekomstige lid wordt ingedeeld is bepalend voor het 
toelaten van deze leden.

Artikel 9:  Bij onduidelijkheden  met betrekking tot de statuten en/of het huishoudelijk reglement beslist 
het bestuur.
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