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Reglement  
 

1.  Wij houden ons aan de regels die gelden bij het beoefenen van karate zoals discipline tijdens de trainingen, 
de DOJO-etiketten en procedure. 
 

2.  Men dient tenminste 5 min. voor de aanvang van de lessen of training gekleed in een schone BUDO-GI, een 
rein lichaam, korte nagels en verzorgde haardracht aanwezig te zijn. 
 

3.  De cursisten dienen zich als waardige KARATEKA'S te gedragen en buiten de Dojo geen misbruik te maken 
van hetgeen men leert, zowel binnen als buiten de Karateschool en zich te houden aan de Dojo reglementen. 

 

4.  Wij houden ons aan de regels die gelden bij het gebruik van de sportzaal. 
 

5.  De eerste maand volstaat het om in sporttenue te trainen. Daarna zijn een karate-gi (pak), obi (band), logo en 
scheen/wreef beschermers verplicht. Deze kunt u aanschaffen via onze stichting. 

 

6.  Trainingstijden/locatie: 

• Jeugd vanaf 6  tot en met 10 jaar  op vrijdagmiddag van 16:00 tot 17:00 uur; 

• Jeugd vanaf 11 tot en met 17 jaar op maandag van 19:00 tot 20:00 uur en op vrijdag van 17:00 tot 18:00 
uur; 

• Volwassenen vanaf 18 jaar op maandag van 20:00 tot 21:30 uur en donderdag van 20:00 tot 21:30 uur; 

• De trainingen vinden plaats in gymzaal van het Revius (Remus 4 te Wijk bij Duurstede). 
 

7.  Contributie: 

• Het lidmaatschap bij de stichting loopt vanaf de datum van inschrijven van deze overeenkomst, tevens 
vanaf de overeen gekomen datum, zoals hieronder vermeld lesgeld verschuldigd is en elke maand vooraf 
moet worden voldaan. 

• Men dient tenminste een maand opzegtermijn in acht te nemen en dit schriftelijk te weerleggen. 

• Bij niet opzeggen of niet tijdig opzeggen wordt het lidmaatschap voor onbepaalde tijd voortgezet. 

• Bij aanmelding dient door de cursist te worden voldaan: 
1. het lesgeld voor de lopende maand; 
2. het inschrijfgeld; 
3. en het bondsgeld N.K.A. (is verplicht, maar zit bij de contributie per maand in). 

• Door vakantie of bijzondere zon of feestdagen vervallen lessen worden normaal doorberekend. Zomer- en 
winter vakanties vallen zoveel mogelijk in de normale vakantie periode. 

• Gedurende het lidmaatschap, ongeacht of men wel of geen lessen volgt, is men lesgeld verschuldigd en 
wordt elke maand vooraf voldaan. 

• Adreswijzigingen dienen direct schriftelijk aan Sensei Peter Maijer of Senpai Barbara Maijer te worden 
doorgegeven. P/a  Vitruvius 20, 3962 SC Wijk bij Duurstede of mailen info@shiai-jo.nl  

mailto:info@shiai-jo.nl


• lesgeld voor de karate trainingen wordt per maand automatisch geïncasseerd.  

˗ Vrijdagmiddag                    jeugd vanaf 6  tot en met 10 jaar            € 15.-       per maand 

˗ Maandag en Vrijdag           jeugd vanaf 11 tot en met 17 jaar           € 20,-       per maand  

˗ Maandag en Donderdag    volwassenen vanaf 18 jaar                      € 30,-       per maand 
 
(In het lesgeld is het bondsgeld voor de NKA meegerekend) 

• Inschrijfgeld is éénmalig € 15,- zolang als men lid is. 

• Voor de betaling maken wij gebruik van automatische incasso. Hiervoor ontvangt u een 
machtigingsformulier, die wij graag ondertekend in ontvangst nemen. 

• U kunt de overboekingen (materialen) doen op rekening; 

˗ IBAN rek.nr:   NL 24 RABO 0118.0927.58  

˗ t.n.v. Stichting Shiai-Jo 

˗ p/a   Vitruvius 20, 3962 SC Wijk bij Duurstede  

˗ Tel  0343 – 573838 / 06-23457747 

• Nieuwe leden hebben het recht op drie proeflessen, hierna wordt de contributie per hele maand 
berekend. 

 

8.  Bij het niet bijwonen van één of meerdere trainingen dient men zich af te melden. Dit kan bij Sensei Peter of 
Senpai Barbara (tel. 06-23457747 of info@shiai-jo.nl ).  

 
     Let op: bij meer dan 20% verzuim van de lessen, wordt men uitgesloten van het eerstvolgende examen ! 
 

9.  Het bijwonen van de trainingen is geheel op eigen risico. Onze stichting is niet verzekerd voor eventuele 
ziektekosten die als gevolg van het deelnemen aan de lessen zijn ontstaan. Leden dienen hier zelf een 
verzekering voor af te sluiten indien nodig.  
 

10. Leden boven de 35 jaar dienen een sportkeuring te ondergaan. Zie voor informatie www.sportzorg.nl   
 

11. De leiding van de stichting is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte eigendommen en/of ongevallen die de 
cursist eventueel overkomen. 
 

12. Het bestuur heeft ten allen tijden het recht het reglement te wijzigen en het lidmaatschap van leden te 
ontbinden. 

 

13. Door lid te worden, ga je akkoord met het beleid van stichting Shiai-jo m.b.t. de Algemene verordening 
persoonsgevens (AVG). 

 
Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van dit reglement en zich hieraan te zullen houden. 
 
 

Naam lid :        Datum :    
 
Handtekening (meerderjarig lid, ouder of voogd) voor akkoord, 
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http://www.sportzorg.nl/

