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Artikel 1 aanmelding 

1) Proeflessen: 

Ieder aangesloten jeugd ‘lid’ (t/m 23 jaar) heeft recht op 4 proeflessen, senioren 

(vanaf 24 jaar) hebben recht op 2 proeflessen. 

2) Na de proeflessen kun je aansluiten bij Stichting Karateschool Yin Yang. 

Aanmelding geschied alleen middels inschrijving via de website, 

www.kyokusyinyang.nl/inschrijven. 

3) Bij aanmelding ga je automatisch akkoord met dit reglement en onze 

aansprakelijkheidsregels. 

4) Na inschrijving dient u de privacyverklaring de eerstvolgende les volledig ingevuld 

en ondertekend in te leveren. 

 

 

Artikel 2 Aanvangskosten 

1) Bij aanmelding dient 3 maanden “contributie” (artikel 3.3) vooruitbetaald te 

worden. Hierna moet worden overgegaan tot een automatische bankopdracht. 

2) Stichting karateschool Yin Yang is aangesloten bij de Nederlandse Karate 

Kyokushin Organisatie (NKKO) en de Kyokushin World Federation (KWF). 

Voor het lidmaatschap van de KWF en paspoort betaald iedere aangeslotenen 

eenmalig €15,- en lever je 2 pasfoto’s in bij de eerstvolgende les. 

3) Jaarlijks betaal je bondsgeld aan de NKKO, dit moet vóór 1 februari worden 

voldaan op rekeningnummer NL73RABO0155265865. 

Jaarlijkse kosten: Jeugd (t/m 15 jaar)   €   25,- 

     Senioren (v.a. 16jaar)  €   30,- 

     Zwarte band karateka’s  €  155,- 

4) De karateka dient minimaal na 3 weken een karate-gi (pak) te dragen tijdens de 

trainingen. Met het kyokushin embleem op het pak ter hoogte van de hartstreek 

en het Yin Yang embleem op de linkermouw. 

 

 

Artikel 3 Contributie 

 

1) Alle karateka’s dienen een kwartaal lesgeld vooruit te betalen. 

Je betaalt de “contributie” vervolgens één maand vooruit, in januari betaal je 

voor februari enz. 

2) De “contributie” loopt door tijdens de vakanties, u betaalt 12 maanden 

contributie. 
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3) De maandelijkse contributie bedraagt: 

€ 22,- voor jeugdleden t/m 15 jaar 

€ 28,- voor jeugdleden 16 t/m 23 jaar 

€ 33,- voor senioren vanaf 24 jaar. 

4) Aangesloten leden uit Budel betalen op:  

    Rabo Budel: 

     rek. nr. NL 87 RABO 01 09 55 25 20 

     t.n.v. Yin Yang Budel 

Aangesloten leden uit Eindhoven betalen op: 

    Rabo Budel 

     rek.nr NL 46 RABO 01 09 55 24 82 

     t.n.v. Yin Yang Eindhoven 

 

 

Artikel 4 Trainingen 

1) Bij stichting karateschool Yin Yang zijn er vijf mogelijke trainingsdagen, kijk 

voor de trainingstijden en locaties op onze website. 

2) Indien U meer dan één training per week volgt, worden er geen extra 

contributie gelden in rekening gebracht. 

3) De trainingen worden voornamelijk gegeven door Shihan Gerard van 

Kessel of indien anders een sensei of senpai aangewezen door Shihan 

Gerard van Kessel. Iedere lesgevende is in het bezit van een VOG. 

4) Iedere karateka traint op eigen risico. 

5) Voor veiligheid van u als karateka en voor andere karateka’s draag je 

tijdens de gevechtstraining been- vuist en gebitsbescherming. 

Voor heren wordt een toque geadviseerd en voor dames borstprotectie. 

6) Buiten de trainingen in de Dojo, 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 bekend gemaakt via mail en op de website agenda. 
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Artikel 5 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 band karateka’s op rangvolgorde met 

  osu. 

- Elke les dient de karateka te volgen met een schoon lichaam en kortgeknipte 

  nagels. Lange haren dienen in een staart gedragen te worden. 

- Sieraden en piercings zijn niet toegestaan. 

- Bij het te laat komen, ga je bij binnenkomst in seeza zitten naast de deur met 

  je gezicht naar de muur. De leraar roept wanneer je je bij de les kunt voegen. 

- Gedurende 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 toegestaan bij proef- en kijklessen en 

tijdens examens. 

Deze dagen worden via mail bekend gemaakt en zijn te vinden op onze 

website agenda. 

Toeschouwers; 

- betreden de Dojo, blootsvoets of op sokken. 

- gaan zitten op de banken. 

- telefoons staan uit. 

- geven geen aanwijzingen/instructies aan de karateka’s. 

3) Het is ten strengste verboden te roken in de kleedruimtes en in de Dojo. 

4) Iedere karateka dient zich zowel in de sportschool als daarbuiten te gedragen 

als een goed sportbeoefenaar. Overtreding van deze regels kan royement tot 

gevolg hebben 

 

 

Artikel 6 Afmelden/ beëindiging 

1) Indien je niet aan jouw reguliere training mee kan doen, meld je dit minimaal 

30 minuten voorafgaande van jouw les af, via de mail of op de groepsapp. 

2) Bij langdurige ziekte dient contact met de voorzitter van de stichting te worden 

opgenomen. 

3) Bij opzegging van het lidmaatschap dient een termijn van 1 maand in acht te 

worden genomen. 
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4) De opzegging is alleen geldig indien u de opzegging schriftelijk (eventueel per 

mail) heeft gemeld bij de voorzitter. 

- De opzegging gaat in, zodra u respons heeft gehad op uw mail, hierin wordt 

vermeld welke betalingen nog moeten worden voldaan. 

5) Indien u niet voldoet aan de betalingsvoorwaarden zoals beschreven in artikel 

2 en 3, kan het bestuur u als lid uitschrijven. Hiervoor wordt u eerst schriftelijk 

(per mail) gewaarschuwd. U bent dan nog wel verplicht tot betalen tot datum 

van uitschrijving met inachtneming van artikel 6.3. 

 

 

Artikel 7 Overige  

- In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van Stichting 

karateschool Yin Yang 

 

 

Stichting karateschool Yin Yang 

Voorzitter 

Shihan Gerard van Kessel 

 

 

  


