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Betreft: Huishoudelijk reglement
Bij toetreding als lid heeft ieder lid het recht een exemplaar van het huishoudelijk reglement te
ontvangen.

1

Het lidmaatschap

De aanmelding gebeurt door invulling en ondertekening van een door de secretaris te
verstrekken inschrijvingsformulier waarop alle gevraagde gegevens worden ingevuld .

2

Aansprakelijkheid

De vereniging draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard
ook, van leden en derden in en rond de gebouwen aanwezig.
Ieder lid is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de vereniging of school
aangerichte schade.

3

Algemene Afspraken

We respecteren alle coronamaatregelen.
De kimono’s zijn altijd netjes gewassen.
Nagels van vingers en tenen zijn kortgeknipt om elkaar niet te kwetsen.
De jongens dragen geen T-shirt onder de kimono.
De meisjes dragen een witte T-shirt onder de kimono.
We groeten steeds voor we de mat opkomen en afgaan.
We groeten steeds de trainer.
We hebben respect voor iedereen.
We komen niet te laat.
Geen oorbellen, kransjes, piercings of ander juwelen.
Haartooi volgens wedstrijdreglement.
In orde zijn met vergunning en lidgeld (geen vergunning = matverbod).
Niet met de schoenen op de mat.
Niet op blote voeten van de kleedkamers naar de dojo (gebruik van slippers verplicht).
Naar toilet gaan voor de training.
z.o.z.

De laatste aanwezige kinderen in de kantine ruimen het speelgoed op.
Geen drank en eten in de dojo.
Geen drank en eten op het terras.
Er wordt niet gespeeld op de parking, op de campus van de school of achter het judolokaal.
Geen toegang voor niet judoka’s in de kleedkamers.
De tijd onder de douche graag beperken.
Draag zorg voor jullie gerief in de kleedkamer, smijt niet alles in het rond en de op de grond.
De laatste die de kleedkamer verlaat, ruimt de kleedkamer op en zorgt er voor dat de vloer
opgekuist wordt.
Lege blikjes en flesjes worden niet in de kleedkamer achtergelaten.
De medische fiche moet naar eer en geweten ingevuld worden.
Laat geen waardevolle voorwerpen achter in de kleedkamer.
Judoka’s verzamelen voor de training op de aangeduide plaats in de kantine.
Judoka’s die toekomen in kimono komen direct in de kantine zodat ze met propere kimono op
de mat staan.
Alle leden hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun adres.
De ouders wordt gevraagd regelmatig de dojo te bezoeken om eventuele informatie door te
geven of te krijgen.

Ieder lid heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.
We rekenen op de steun van de ouders om mee controle uit te oefenen op het naleven
van dit huishoudelijk reglement.

z.o.z.

