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Reglement 

 

 

Artikel 1 Aanmelden 

1) Aanmeldingen zijn alleen geldig via de website 

2) In start periode van: 

- januari tot en met juni, inschrijven tot 25 december 

- juli tot en met december; inschrijven tot 25 juni 

3) Tussentijds instromen is niet mogelijk 

 

Artikel 2 Lespakketten 

1) Les pakket 1: Zelfverdedigingscursus Only lady’s 

- 6 maanden 

- Vanaf 8 jaar 

- eind certificaat  

- eenmalig € 100,- 

2) Les pakket 2:  Zelfverdedigingscursus Only lady’s + opfriscursus 

- 12 maanden 

- vanaf 8 jaar 

- eindcertificaten 

- eenmalig € 150,- 

3) Les pakket 3: Lidmaatschap Karateschool Yin Yang 

- vanaf 12 jaar, 5 trainingsmogelijkheden in Budel en Eindhoven 

- vanaf 10 jaar, 3 trainingsmogelijkheden in Budel en Eindhoven 

- vanaf 8 jaar, 2 trainingsmogelijkheden in Budel 

- Maand contributie Karateschool Yin Yang 

    Jeugd tot 16 jaar  € 22,-  

    Junioren 16 t/m 23 jaar  € 28,- 

    Senioren vanaf 24 jaar  € 33,- 

- eenmalige Only lady’s bijdrage € 50,-, voor onbeperkt Only lady’s trainingen. 

- eind certificaat 1 + 2 

4) Bij inschrijving ga je een verbinding met ons aan en ontvang je binnen enkele dagen een bevestiging en 

een factuur van ons. 

5) Zodra de betaling binnen is, ben je cursist van de afgesproken periode.  

6) De betalingen worden overgemaakt op: 

NL 05 RABO 0130 7930 19 tnv vereniging Karateschool Yin Yang.  

- vermeld hierbij de naam van de cursist. 
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Artikel 3 School informatie 

1) Alle informatie wordt per mail gedeeld vanuit Karateschool Yin Yang 

2) Ons emailadres is kyokusyinyang@gmail.com 

3) Onze website is www.kyokusyinyang.nl 

4) Het KVK nummer van onze stichting is 81822003 

5) De lessen worden gegeven door Anja Vercoelen 

- zij heeft een Rijkserkend diploma LMA, Kyokushin en zelfverdediging 

- is in het bezit van een geldig VOG  

- heeft een geldig EHBO met A.E.D. voor senioren en kinderen 

6) Anja Vercoelen is contactpersoon voor deze lessen. 

- bereikbaar via de mail of telefonisch: 06-81578350 

7) Het is mogelijk dat de hoofdleraar van stichting karateschool Yin Yang,  

Gerard van Kessel eenmaal in het traject komt kijken, hiervan wordt je van te voren op de hoogte gebracht 

en gaat met wederzijdse toestemming. 

8) Gerard van kessel is  

- Shihan 6e Dan ofwel grootmeester Kyokushin karate 

- Rijkserkend Leraar Martial Arts 

- Voorzitter Stichting Karateschool Yin Yang. 

 

 

Artikel 4 Trainingen 

1) De trainingen zijn eens in de maande op dinsdag en/of op zaterdag.   

2) De trainingstijden zijn 

- Dinsdag  19.00 – 20.00 uur 

- Zaterdag  11.00 – 12.00 uur 

- datums krijg je na inschrijfdatum en voor start van de eerste les, bij je inschrijving 

3) Zorg dat je minimaal 5 minuten voor aanvang van de les aanwezig bent 

4) De trainingslocatie is bij de gymzaal van het BRAVO college, Jan van Schoonvorststraat 1, Budel 

5) Kun je niet komen naar de training komen meld je jezelf af via de app of mail 

6) Bij langdurige ziekte voorziet artikel 6 

7) Je traint een periode van een half jaar met dezelfde leden, hiermee kun je vertrouwen opbouwen en kun je 

veilig vertrouwd ontwikkelen 

8) Er zijn geen mannen of kijkers in de les 

9) Bij vragen omtrent de les, kan na de training persoonlijk of via de mail, groepsapp. 

 

  Artikel 5 gedragingen 

1) Tijdens de cursus is het van belang dat je jezelf  kan zijn, het wordt van jou verwacht dat je iedereen zijn 

ruimte geeft in haar ontwikkeling 

2) Is een oefening te moeilijk of kan het niet wegens fysieke klachten, dan is het niet erg als je niet meedoet. 

Kijk dan vanuit de zijlijn, zodat je de lesstof niet mist. Bij ziekte voorziet artikel 6 

mailto:kyokusyinyang@gmail.com
http://www.kyokusyinyang.nl/


                                      
 
 
               

3 
 

3) Om de privacy van elkaar te bewaken mogen persoonlijke zaken die in de cursus worden besproken niet 

buiten de lessen worden doorverteld aan anderen. 

Wil je er toch over vertellen met naasten, dan noem je geen namen en gebruik je daarvoor in de plaats, een 

vrouw of een meisje. Ook betref foto’s van de cursus zie artikel 7 bewaren we ieders privacy 

4) We trainen in makkelijke kleding en op blote voeten, leden van Karateschool Yin Yang mogen in hun karate 

pak meetrainen 

5) We dragen geen sieraden of horloges, voor de veiligheid van jezelf en anderen. Kleine oorbellen (knopjes) 

zijn wel toegestaan 

6) Geef tijdens een samenwerk oefening aan je partner, duidelijk aan als iets niet gaat, of niet lukt. Verwacht 

niet dat je oefenpartner aan je gezichtsuitdrukking of lichaamstaal begrijpt dat het je niet lukt 

7) In en rondom het gebouw is een rookvrije zone. Roken in deze omgeving is verboden 

8) Zijn er onderlinge geschillen tussen de leden, kun je dit persoonlijk melden bij de leraar. 

De leraar zal respectvol naar beide partijen luisteren en een oplossing op maat aanbieden  

9) Buiten de lessen om mag je niet zomaar geweld toepassen. Wat je leert in de lessen is alleen indien je in 

een noodsituatie zit. Je leert in de lessen wat je wel of niet mag toepassen, in welke situatie 

10) a) bij buitensporig gedrag tijdens de lessen of in bovenstaande genoemde punten van dit artikel, kunnen er 

maatregelen worden genomen door het bestuur van Stichting karateschool Yin Yang in samenspraak met 

Anja Vercoelen 

b) bij buitensporig gedrag in de groepsapp wordt je persoonlijk door de beheerder aangesproken op je 

gedrag. Mocht je na deze waarschuwing doorgaan met dit ongewenste gedrag wordt je verwijderd uit de 

groepsapp.  

 

Artikel 6 Aanwezigheid/ ziekte 

1) Je wordt iedere les verwacht dat je aanwezig bent. Kun je niet aanwezig zijn meld dit minimaal 1 uur voor 

de les begint via de mail of groepsapp  

2) De cursus is zo ingedeeld dat je 2 lessen zou kunnen missen. Belangrijk zijn de eerste 2 dinsdagen waarin 

de basis wordt gelegd en de laatste twee op weg naar je certificaat 

3) Mocht je langdurig ziek zijn, neem dan contact op met Anja Vercoelen. 

4) Bij meer dan 3 lessen te hebben gemist, is het mogelijk om in het volgende seizoen lessen in te halen á 

€ 12,50 per les. 

 

Artikel 7 Privacy  

1) Uw persoonlijke gegevens die u hebt gedeeld bij de inschrijving, wordt alleen in onze administratie gebruikt. 

2) Mochten uw gegevens tussentijds wijzigen, bent u zelf verantwoordelijk om dit aan ons door te geven 

3) Alleen de telefoonnummer(s) die u heeft opgegeven bij inschrijving worden aan de groepsapp toegevoegd 

4) Er is een groepsapp voor Only lady’s, waarin je onder andere vragen kunt stellen over de lessen of waarin 

je kunt afmelden  

- beheerder Anja Vercoelen 

- hierin zit jezelf en/of je moeder/verzorgster 

- ook hierin worden geen mannen toegestaan 

- we gaan hierin respectvol met elkaar om 

5) Tijdens de lessen worden er geen telefoons toegestaan 

6) Er worden geen opnames of foto’s gemaakt tijdens de les.  
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7) Er worden foto’s gemaakt tijdens de certificaat uitreiking gemaakt. Deze worden enkel door de leraar 

zelfverdediging of hoofdleraar Karateschool Yin Yang gemaakt.  

8) Foto’s mag u alleen delen op social media als u er alleen op staat, of de andere leden onherkenbaar maakt 

9) De opgave voor foto gebruik die U heeft gedaan bij de inschrijving respecteren wij.  

 

Artikel 8 Certificaat 

1) Na een periode van een half jaar worden er certificaten uitgereikt 

- Pakket 1 bevat één certificaat  

- Pakket 2 + 3 bevat maximaal twee certificaten 

2) Op het einde van de laatste les worden de certificaten uitgedeeld 

- het is mogelijk dat hier bij de hoofdleraar aanwezig is 

- hier worden foto’s gemaakt  

3) Na het behalen van je zelfverdediging certificaat 1 of 2 erbij, ben je geen erkend leraar zelfverdediging, wel 

ben je: 

Dapper dan je geloofde, 

Sterker dan je deed lijken, 

Slimmer dan je zelf had gedacht. 

Artikel 9 overige 

1) In geval waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van Stichting karateschool  

Yin Yang in samenspraak met Anja Vercoelen 

2) Voorzitter Stichting Karateschool Yin Yang 

Shihan Gerard van Kessel. 

 

 

 

 


