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Reglement Stichting karateschool Yin Yang 

 

 

 

Artikel 1 Aanmelden 

1) Proeflessen. 

- jeugd t/m 23 jaar heeft recht op 4 proeflessen 

- senioren vanaf 24 jaar op 2 proeflessen 

2) Na een proefles kun je aansluiten bij Stichting karateschool Yin Yang 

3) Aanmelden kan alleen via de website. 

- ga je akkoord met dit reglement en met de algemene voorwaarden 

- ga je akkoord met onze privacy verklaring 

- heb je een keuze moeten maken over het gebruik van de gemaakte foto’s 

4) Voor iedere training meld je jezelf aan middels de Yin Yang groepsapp of mail 

5)  Mochten uw administratieve gegevens zijn veranderd, dan mailt u uw wijzigingen naar stichting 

karateschool Yin Yang. 

 

 

Artikel 2 aanvangskosten 

1) Op de aanvangskosten rekening komt automatisch de volgende kosten te staan: 

- drie maanden contributie zie artikel 3 

- bonden e.d 

- kleding en bescherming 

- merchandise  

2) Bij inschrijving dient 3 maanden ‘Contributie” vooruit worden betaald Daarna draagt u zorg, dat de 

“contributie” betaald wordt middels een automatische bankopdracht 

3) Stichting karateschool Yin Yang is aangesloten bij de Nederlandse Karate Kyokushin Organisatie (NKKO) 

en de Kyokushin World Federation (KWF) 

4) Voor het lidmaatschap van de KWF betaald u eenmalig € 15,- 

- hiervoor ontvangt u een karatepaspoort 

- lever bij de eerstvolgende les 2 pasfoto’s in. (geen specifieke eisen voor de pasfoto) 

5) Het bondsgeld voor de NKKO betaal je jaarlijks, dit moet voor 1 februari worden voldaan op 

rekeningnummer: NL 05 RABO 0130 7930 19 tnv vereniging Karateschool Yin Yang 

6) Bondsgelden zijn: 

- jeugd tot en met 15 jaar   €   25,- 

- senioren vanaf 16 jaar  €   30,- 

- zwarte band karateka’s  € 155,- 
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7)  Kleding en bescherming 

Op de aanvangskosten wordt automatisch het volgende in rekening gebracht 

- karate pak inclusief 2 op geborduurde emblemen 

- scheen-, vuist en gebitsbescherming 

- een tok of borstbescherming schaft uzelf aan 

- prijzen hiervan zijn geen vaste gegevens 

- mocht u een van de bovengenoemde artikelen zelf aan willen aanschaffen, mag u deze van de 

eindrekening halen en dit bevestigen via de mail 

8) Merchandise  

- het kihon boek  €  25,- 

- indien u hiervan geen gebruik wilt maken, haalt u dit bedrag zelf van de rekening af 

- voor het gepersonaliseerde trainingspak krijgt u na betaling van de aanvangskosten een mail van ons. 

9) Heeft u aangegeven dat de rekening naar stichting leergeld gaat; 

- worden de maximale aanvangskosten gevraagd, aan stichting leergeld 

- indien hiermee niet alle gelden worden bekostigd, kan het zijn dat u een goed en zuiver tweedehands 

karatepak of been- en/of vuistbescherming ontvangt en/of het resterende bedrag wordt door uzelf 

aangevuld, hiervoor is een betalingsregeling mogelijk. 

- u wordt in de communicatie tussen stichting leergeld en de aanvangskosten meegenomen in de cc. 

 

 

Artikel 3 Contributie 

1) Na de aanvangskosten zorgt u voor een automatische bank opdracht voor de maandelijks “contributie” 

- u betaald altijd een maand één maand vooruit. In januari betaald u voor februari etc. 

- u regelt zelf de automatische betaalopdracht via uw bank 

2) De “contributie” loopt door tijdens de vakanties. U betaald twaalf maanden contributie 

3) De maandelijkse contributie in Budel: 

- betaald u op rekeningnummer, NL 87 RABO 0109 5525 20 tnv Yin Yang Budel 

- jeugd tot en met 15 jaar  €  22,-    

- junioren 16 tot en met 23 jaar €  28,- 

- senioren vanaf 24 jaar  €  33,- 

4) De maandelijkse contributie in Eindhoven: 

- betaald u op rekeningnummer, NL 46 RABO 0109 5524 82 tnv Yin Yang Eindhoven 

- jeugd van 10 tot en met 15 jaar €  22,-    

- junioren 16 tot en met 23 jaar €  28,- 

- senioren vanaf 24 jaar  €  35,- 
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5) Inhoud “contributie” 

- 5 trainingsmogelijkheden, bij alle reguliere trainingen van Stichting karateschool Yin Yang 

- het inschrijfgeld van wedstrijden (kata en kumite) in de Benelux, waaraan Stichting karateschool 

  aan deelneemt 

- extra wedstrijdtraining 

- inschrijfgeld van buitenschoolse evenementen waaraan Stichting karateschool Yin Yang aan deelneemt 

 - voor jeugd is er een karateka van de maand, hiervoor krijgen ze een wisseltrofee. Daarna een 

  blijvende herinnering middels een medaille 

6) U stopt niet zelf met het betalen van de contributie, voordat je het bestuur van Stichting karateschool Yin 

Yang per mail op de hoogte hebt gebracht. 

 

 

Artikel 4 School informatie 

1) Karateschool Yin Yang locatie  

- Budel; Dojo/gymzaal Bravo college, Jan van Schoonvorststraat 1 

- Eindhoven, Piuslaan 70 

2) Onze website is www.kyokusyinyang.nl 

3) Ons emailadres is kyokusyinyang@gmail.com 

4) Het KVK nummer van onze stichting is 81822003 

5) De lessen worden hoofdzakelijk gegeven door contactpersoon 

- Gerard van Kessel 

- 6e Dan, titel Shihan (grootmeester) 

- Geldig VOG 

- Rijkserkend Leraar Martial Arts 

- Voorzitter bestuur Stichting Karateschool Yin Yang. 

6) De lessen kunnen worden overgenomen worden door senpai’s met een geldig VOG 

7) Tijdens de lessen kun je les krijgen van een door de leraar aangewezen persoon. 

  

 

            Artikel 5 Trainingen 

1) U heeft bij Stichting Karateschool Yin Yang, meerdere mogelijkheden om te trainen. 

- u kunt trainen op beide locaties, zonder extra kosten 

- de actuele trainingstijden staat op onze website 

2) Only lady’s training 

- is een zelfverdedigingscursus 

- is voor nieuwe leden van onbeperkt toegankelijk tegen een eenmalige vergoeding van € 50,- 

- meer informatie en reglement van de Only lady’s lessen op onze website 

3) Als je naar de training komt, dan meld je jezelf aan via de Yin Yang mail of app 

4) Je bent minimaal 5 minuten voor aanvang van de les aanwezig 

5) Zorg dat je iedere les al je beschermers bij hebt 

 

 

http://www.kyokusyinyang.nl/
mailto:kyokusyinyang@gmail.com
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6) Buiten de reguliere trainingen van Stichting Karateschool Yin Yang, kan iedere karateka deelnemen aan de 

algemene bondstrainingen van de NKKO 

7) Tijdens de schoolvakanties zijn er geen trainingen. Indien anders wordt dit tijdig per mail en in de lessen 

bekend gemaakt. Kijk regelmatig op onze website agenda, deze is up-to-date 

8) Bij ziekte voorziet artikel 7. 

 

  

Artikel 6 Gedragingen 

1) Karateka’s houden zich aan de Dojo etiquette en procedures 

- iedere karateka is minimaal 5 minuten voor aanvang van de les in de Dojo 

- de karateka dient bij binnenkomst en verlaten van de Dojo, met het gezicht gericht naar de Dojo in  

  “fudo dachi” gaan staan en zeg je luid en duidelijk ‘osu” 

- na binnenkomst groet je alle zwarte banders op rangvolgorde met osu 

- elke les dient de karateka te volgen met een schoon lichaam en kortgeknipte nagels. Lange haren worden  

  in een staart gedragen 

- sieraden, piercings en horloges zijn niet toegestaan. 

- kom je te laat, door welke reden dan ook. 

  Ga je bij binnenkomst in seeza zitten naast de deur met je gezicht naar de muur. De leraar geeft aan 

  wanneer je kunt aansluiten bij de les. 

- gedurende de les is het niet toegestaan om ongevraagd de Dojo te verlaten 

- eten en drinken is niet toegestaan in de Dojo 

2) Tijdens de trainingen zijn toeschouwers 

- bij de jeugd, tijdens de kijklessen 

- bij de senioren toegestaan 

- bij proeflessen toegestaan 

- zij betreden de Dojo, blootsvoets of op sokken 

- gaan zitten op de banken 

- geven geen aanwijzingen/instructies aan de karateka’s 

- er wordt niet gepraat tijdens de les 

- telefoons staan op stil 

3) In en rondom de karateschool is een Rookvrije zone. In deze zone is het verboden om te roken. 

4) Iedere karateka dient zich zowel in de karateschool als daarbuiten te gedragen als een goed 

sportbeoefenaar. Overtredingen van deze regels kan royement tot gevolg hebben.  
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Artikel 7 Afmelden  

1) Bij langdurige ziekte dient u contact op te nemen met de voorzitter van Stichting karateschool Yin Yang 

2) Bij opzegging van lidmaatschap 

- stuurt u een opzegging mail naar het bestuur 

- de opzegging is geldig indien u respons heeft ontvangen op uw mail 

- indien u al uw financiën op orde hebt, dient er nog één maand opzegtermijn betaald te worden, 

  indien dit anders is wordt dit per mail bekend aan u gemaakt 

- Stichting karateschool Yin Yang, is niet verantwoordelijk voor de opzegging bij uw bank. 

  U hoort hiervoor zelf zorg te dragen. 

3) Indien u niet voldoet aan de betalingsvoorwaarden, zoals in dit reglement is beschreven 

- wordt u eerst per mail gewaarschuwd vanuit onze administratie 

- bij geen actie van uw zijde kan het bestuur van Stichting karateschool Yin Yang u uitschrijven als lid 

- u bent dan nog wel verplicht de achterstaande gelden te betalen inclusief een maand opzeg termijn op 

 de datum dat het bestuur u heeft uitgeschreven. 

  

 

Artikel 8 Communicatie/foto 

1) Stichting karateschool communiceert 

- hoofdzakelijk via de mail 

- tijdens de lessen 

- via de Yin Yang groepsapp 

2) Indien u ervoor hebt gekozen om in de groepsapp aan te sluiten; 

- beheerders: Gerard van Kessel 

      Anja Vercoelen 

- hierin zit jezelf en/of je ouder(s)/verzorger(s) 

- meld je jezelf aan voor de les 

- afmelden is niet noodzakelijk, indien afmelding voor langdurige ziekte voorziet artikel 7 

- staan alleen karate gerelateerde acties 

- worden foto’s gedeeld van lessen, wedstrijden en/of evenementen van Stichting karateschool Yin Yang 

- worden geen andere informatie gedeeld 

- zijn we beleefd naar elkaar 

- indien misdraging, wordt je hierop aangesproken buiten de groepsapp 

- bij herhaling misdraging kan een van de beheerders je uit de groepsapp verwijderen 

3) Stichting Karateschool Yin Yang, deelt foto’s en les informatie op 

- onze website 

- op social media 

- via lokale weekbladen 

4) U heeft bij inschrijving aangegeven hoe het gebruik is van foto’s 

- alles toegestaan, zowel social media (weekblad) als website 

- alleen social media (incl weekbladen) 

- alleen website 

- niets toegestaan 
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5) Indien er foto’s in de groepsapp wordt gedeeld, mag je die 

- alleen delen als u er alleen op staat 

- het delen wat gedeeld is via social media 

6) Tijdens de lessen worden er enkele foto’s gemaakt door de leraren. 

ongevraagd foto’s maken van andere karateka’s is niet toegestaan. 

  

 

Artikel 9 overige 

1) In geval van geschillen in de Dojo, meld je dit aan de aanwezige leraar of per mail aan het bestuur van 

Stichting karateschool Yin Yang 

- we zullen respectvol omgaan met beide partijen 

- u kunt via de fog bijstand krijgen van een vertrouwens persoon www.fogevechtskunsten.nl 

2) In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van Stichting karateschool Yin Yang. 

  

Stichting Karateschool Yin Yang 

Voorzitter 

Shihan Gerard van Kessel 

 

http://www.fogevechtskunsten.nl/

