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Bij inschrijving verklaart ieder lid zich te houden aan onderstaande bepalingen: 
 

1. Contributie per 1-7-2013 
Leden van 6 jaar tot 17 jaar  
Per maand € 14,00     Tweede lid € 12,00     Derde lid € 10,00 (uit één gezin) 
Leden vanaf 17 jaar 
Per maand  € 20,00 
 
Eerste 3 proeflessen zijn gratis. 
De contributie wordt uitsluitend automatisch betaald, door middel van het machtigen van de 
vereniging door het lid of de ouders / verzorgers van het lid. 
De hoogte van de contributie wordt ieder jaar aan het begin van het seizoen vastgesteld door de 
algemene ledenvergadering (ALV) 
Ieder lid is 12 x per jaar contributie verschuldigd. Tijdens de vakanties en erkende feestdagen moet 
de contributie worden doorbetaald. 
 

2. Inschrijving 
De inschrijving geschiedt via inlevering van het inschrijfformulier en één pasfoto. 
Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 16,00 
 

3. SKT streeft de doelstellingen na van de Karate Bond Nederland (KBN). SKT is lid van de Karate 
Bond Nederland. De leden van SKT kunnen lid worden van de KBN. Bij inschrijving bij de KBN 
ontvangt het lid automatisch een paspoort dat door de bevoegde leraar ondertekend dient te worden. 

 
4. Aanmelding / opzegging. 

Aanmelding geschiedt schriftelijk middels een inschrijfformulier en het betalen van het 
inschrijfgeld. Aan deze aanmelding kunnen 3 proeflessen voorafgaan. Tijdens of na deze 
proeflessen kan zowel de vereniging als het aankomend lid mondeling opzeggen. 
Na schriftelijke aanmelding kan ALLEEN SCHRIFTELIJK worden opgezegd. 
Je dient de schriftelijke opzegging te richten aan; 
 
Shotokan Karate-Do Teteringen, 
Weerdeel 5 
4847 CV Teteringen. 
 
Of per email  info@karateteteringen.nl 
 
Mondelinge opzeggingen worden niet geaccepteerd. Het opzegtermijn is tot aan de volgende 
betalingstermijn ( opzegtermijn van 1 kalendermaand ). Reeds betaalde contributiegelden 
worden niet geretourneerd. 

Datum 23 december 2013 Versie 0.5 
  Auteur Peter Kneefel 
  Pagina’s 2 



 

 

Huishoudelijk reglement 

 

Shotokan Karate-Do Teteringen | versie 0.5, 23 december 2013 Pagina 2 van 2 

Contributiegeld wordt uitsluitend terug betaald indien onomstotelijk vaststaat dat de schriftelijke 
opzegging vóór de eerste dag van de nieuwe termijn in het bezit van de vereniging is. 

 
5. Trainingstijden 

De dag, tijd en plaats van de lessen worden door het bestuur in overleg met de hoofdtrainers 
bepaald. 
Maandag: 18:30 - 19:30 uur jeugd   19:30 - 21:00 uur senioren 
Woensdag: 18:30 - 19:30 uur jeugd   19:30 - 21:00 uur senioren 
Vrijdag: 19:00 - 20:30 uur wedstrijdgroep, senioren en hoge banders  

 
6. Examens. 

Een lid dient 6 maanden te zijn ingeschreven, voordat hij/zij kan meedoen aan de jaarlijkse 
examens voor kyu graden, tenzij in overleg met de trainer anders wordt bepaald. 
 

7. Claims. 
Ondertekend lid doet afstand van alle rechten tot het instellen van een schadeactie tegen de 
vereniging wegens vergoeding van kosten, schaden en interesses als gevolg van een ongeval of 
letsel ten gevolge van sportbeoefening opgelopen. 

 
8. Aansprakelijkheid. 

De vereniging is niet aansprakelijk wanneer een lid schade toebrengt aan derden. 
 
9. Verantwoordelijkheid. 

Ieder lid dat deelneemt aan een activiteit, wedstrijd of toernooi van de vereniging of  ieder lid dat 
deelneemt aan een wedstrijd of toernooi van een andere vereniging doet dit geheel op eigen 
verantwoording. 

 
10. De vereniging stelt zich niet verantwoordelijk voor vermissing, diefstal en/of vernieling van uw 

eigendommen. 
 
11. Het lid belooft de huisregels van de vereniging Shotokan Karate-Do Teteringen na te zullen leven 

en nooit haar eer en goede naam te zullen schaden. 
 

12. De statuten van de vereniging, gedeponeerd bij de kamer van koophandel en fabrieken onder 
nummer 40282399, kunnen bij het bestuur ter inzage opgevraagd worden. 

 


