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ALGEMENE BEPALINGEN 

 
 
1. Nieuwe leden mogen gebruik maken van twee proeflessen, waarna inschrijving volgt. 
 
2. De aanmelding voor het lidmaatschap gebeurt door een ingevuld en ondertekend formulier 

“Overeenkomst Lidmaatschap”. 
 
3. Het bestuur beslist over het toelaten van leden en maakt het besluit schriftelijk kenbaar. 
 
4. De contributie (per kwartaal) bedraagt in 2018/2019: 

 
- Pupillen (4 t/m 7 jaar) : € 33,00 - Junioren (16 t/m 17 jaar) : € 57,00 
- Aspiranten (8 t/m 12 jaar) : € 46,50 - Senioren (vanaf 18 jaar) : € 61,50 
- Jeugd (13 t/m 15 jaar) : € 51,00 - 30+ : € 61,50 
 

• De contributiewijziging gaat in op 1 januari van het jaar waarin de leeftijdsgrens wordt bereikt. 

• Vanaf het derde gezinslid heeft u recht op een korting van € 5,- per kwartaal. 
 
5. Er is éénmalig een bedrag voor inschrijfgeld en administratiekosten verschuldigd ter grootte van € 15,-. 
 
6. De contributie wordt via automatische incasso geïnd. Als een automatische incasso niet lukt, dan zal een 

acceptgiro worden toegezonden. In dat geval wordt de contributie met € 2,50 verhoogd. 
 
7. Taekwondo Center Purmerend (TCP) meldt ieder nieuw lid aan bij de Taekwondo Bond Nederland (TBN). 

Dit wordt direct gedaan zodra het inschrijfformulier is ingeleverd. De bondscontributie wordt eenmaal per 
jaar door de TBN in rekening gebracht door middel van een acceptgiro of automatische incasso. 

 
8. Het bondsgeld van de TBN bedraagt (jaarcontributie 2018): 

- Jeugd (t/m 13 jaar) : € 29,50 
- Junioren (14 t/m 17 jaar) : € 35,20 
- Senioren (vanaf 18 jaar) : € 40,30 
Eenmalig inschrijfgeld bedraagt € 7,50 

 
9. Opzegging van het lidmaatschap van TCP geschiedt schriftelijk via een speciaal daarvoor bestemd 

afmeldingsformulier, welke uiterlijk een maand vóór ingang van een nieuw kwartaal naar het secretariaat 
op bovenvermeld adres dient te worden gezonden. 

 
10. Leden mogen geen misbruik maken van de taekwondo sport. 
 
11. De vereniging is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen, welke de leden op trainingen en/of 

wedstrijden overkomen. 
 
12. De vereniging is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte of gestolen eigendommen. 
 
13. Voor de overige hier niet genoemde bepalingen wordt verwezen naar: 

- Statuten; 
- Huishoudelijk reglement; 
- Bestuursmededelingen welke via internet, e-mail, het clubblad of middels afzonderlijk schrijven 

kenbaar worden gemaakt. 
 

14. In het geval dat foto’s van leden worden gemaakt bij taekwondo activiteiten en/of aan Taekwondo Center 
Purmerend gerelateerde evenementen, gaan leden c.q. ouders/verzorgers impliciet akkoord met de 
mogelijkheid dat deze foto’s op de website van TCP en/of de Facebook pagina van TCP worden geplaatst.



 

HUISREGELS TAEKWONDO CENTER PURMEREND 
 
Om taekwondo bij Taekwondo Center Purmerend (TCP) met plezier en veilig te kunnen beoefenen, hebben we 
een aantal huisregels. 
 
Het is verplicht de volgende materialen aan te schaffen: 

- Een (wit) taekwondo-pak (dobok) met band (ti). Een dobok met witte V-hals is verplicht voor mensen die 
geen zwarte band hebben. Onder de jas kunnen meisjes/dames een wit of zwart T-shirt (zonder kraag of 
boord) dragen, jongens/heren mogen geen shirt onder de jas dragen; 

- Onderarm- en scheenbeen-/wreefbeschermers; 
- Borst-/lichaamsbeschermer (hoogoo); 
- Voor heren/jongens: een toque (kruisbeschermer). Toques voor dames/meisjes zijn verkrijgbaar en in 

ieder geval verplicht als zij aan sparringwedstrijden meedoen; 
- Voor iedereen ouder dan 14 en iedereen die in de junioren/seniorengroep traint: een hoofdbeschermer 

en een bitje. 
 
Tevens raden wij aan de volgende materialen aan te schaffen: 

- Handschoenen 
- Elleboog- en kniebeschermers 

 
Pupillen (kinderen die in de groepen van 4 t/m 7 jaar oud trainen) hoeven geen beschermers aan te schaffen. 
 
Het wordt aangeraden deze spullen via TCP aan te schaffen, aangezien de vereniging korting krijgt. Ook geeft 
TCP het juiste advies over aan te schaffen materialen. 
Via TCP zijn overigens vele (trainings)artikelen met korting te krijgen, zoals stootkussens, stootzakken, 
trainingspakken, taekwondo schoenen, etcetera. 
 
De toegangsdeuren naar de kleedkamers vanuit de kantine houden we op slot. Zodoende kan men alleen via de 
zaal de kleedkamers binnenkomen en verlaten. De trainers hebben dan zicht op wie kleedkamers ingaat en het 
helpt ter preventie van diefstal. In het kader van preventie van diefstal raden wij aan je sporttas met kleding en 
materialen in de zaal te zetten. 
Sowieso is het de bedoeling dat de beschermers in de zaal klaarliggen. Die kunnen dan worden aangetrokken, 
zonder dat daarvoor de les wordt opgehouden en men in de kleedkamer blijft hangen. 
Markeer je eigen beschermers, schrijf je naam er bijvoorbeeld op. Zodoende kan niets kwijtraken. 
 
 
We vragen speciale aandacht voor de regels van de dojang (trainingsruimte): 
 

DOJANGREGELS 

❖ Respect voor iedereen 

❖ Reinheid van lichaam (met name schone voeten en verzorgde, kortgeknipte nagels) 

❖ Dragen van schone, gestreken dobok (pak) en ti (band) verplicht 

❖ Geen toegang tot de les bij te laat komen (na het groeten bij aanvang van de les) 

❖ Dragen van sieraden niet toegestaan (m.u.v. anti-zweer knopjes, mits afgeplakt) 

❖ Bezoek het toilet vóórdat de training begint * 

❖ Niet met schoenen op de mat (ook geen taekwondo schoenen) 

❖ Geen eten (ook geen kauwgum) en drinken in de zaal, behalve water (bidon of fles) *. Het wordt 

aangeraden tijdens de lessen een fles of bidon in de zaal te hebben, om onnodig heen- en weer lopen 

te voorkomen en zo de lessen niet te onderbreken 

❖ Mobiele telefoons uit of stil in de zaal 

❖ Publiek kan kijken vanuit de kantine, niet in de zaal * 

❖ Geen (huis)dieren in het gebouw 

❖ Net taalgebruik (niet vloeken of schelden) 

❖ Geen fietsen of brommers in het gebouw 

❖ Verboden te roken in het gebouw (dus ook niet in de kantine) 

❖ Ga netjes met spullen om (van jezelf, anderen en de club) en ruim op na de training 
 
Deze regels gelden m.b.t. de trainingen. Bij bijzondere gebeurtenissen, zoals examens, wedstrijden en 
(gast)stages kan van bepaalde regels (met een sterretje *) worden afgeweken. In deze gevallen beslissen de 
trainers. 


