
OVEREENKOMST | MACHTIGING 

Taekwondo Apuro  

Gegevens van de cursist 
Achternaam 

  
  
Voornaam 

 
Voorletters 

 
  
Geslacht ☐MAN     ☐VROUW 

  
Straat 

 
Huisnummer 

 
    
Postcode 

 
Plaats 

 
    
Geboortedatum 

 
Leeftijd 

                     JAAR 
    
Geboorteplaats 

 
  
Telefoon 

 
Mobiele telefoon 

 
    
E-mailadres 

 
Beroep 

 
    
School 

 
Groep / Klas 

 
    
Medische bijzonderheden 

 
Gegevens van de ouder(s)/wettelijke vertegenwoordigers van de cursist 
Achternaam 

 
  
Voornaam 

 
  
Geslacht ☐MAN     ☐VROUW 

  
Straat 

 
Huisnummer 

 
    
Postcode 

 
Plaats 

 
    
Geboortedatum 

 
Leeftijd 

                  JAAR 
    
Geboorteplaats 

 
Cursuskeuze 
☐ Taekwondo Tigers ☐ Taekwondo ☐ Overig  

Toestemming automatische incasso1 
Ondergetekende geeft hierbij toestemming om het verschuldigde cursusgeld, geld voor goederen, examens en activiteiten zoals vermeld in de 
algemene voorwaarden automatisch af te schrijven van: 
IBAN /Bankrekeningnummer 

 
 
Ten name van rekeninghouder(s) 

 
 
Plaats 

 
 
Handtekening rekeninghouder _______________________________________________________________________________ 

Z.O.Z. 

                                                           
1 Wanneer u bezwaar heeft tegen automatische incasso, kunt u vragen om een apart inschrijfformulier waarmee u per bank kunt betalen. De contributie ligt dan per maand € 1,50 hoger. 
 

Taekwondo Apuro 
Bezoekadres: 
Meesterstraat 40A 
3119 PJ  Schiedam 
Correspondentieadres: 
Cartonnagestraat 11 
3119 DP  Schiedam 
Tel: 0614288828 
Kvk: 60024070 
 



 
ALGEMENE VOORWAARDEN 

Taekwondo Apuro  

Eénmalig inschrijfgeld  € 10,00 

 

Lesgeld per maand 

18 jaar en ouder:   € 27,50 

Jongeren 16 en met 18 jaar: € 25,00 

                                                         Jongeren 13 tot 16 jaar:  € 22,50        

Kinderen tot 13 jaar:   € 20,00 

Tigers incl. examens:  € 22,50 

Korting per gezinslid:  €   2,50 

 

* Prijsverhogingen voorbehouden. 

 
 

1. U en Taekwondo Apuro (gevestigd in Schiedam) verklaren hierbij te zijn overeengekomen dat: onderwijs wordt gegeven in de sporten 

Taekwondo, Taekwondo Tigers, en/of andere activiteiten, niet zonder toestemming van Taekwondo Apuro verder onderwezen mag worden aan 

derden; 

2. Opzeggen van het lidmaatschap is alleen schriftelijk mogelijk of per email via tkdapuro@gmail.com. 
3. De opzegtermijn van de contributie is één maand en is alleen schriftelijk mogelijk of per email via tkdapuro@gmail.com. Telefonische 

opzegberichten worden niet geaccepteerd.  
4. De inschrijving geschiedt bij inlevering van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier (onder de 18 jaar ondertekend door ouder of 

voogd). 
5. Het bestuur draagt geen verantwoording voor lichamelijke of geestelijke schade toegebracht tijdens de training, wedstrijden of festiviteiten 

georganiseerd door de vereniging. 
6. Een vereiste is om het lidmaatschap aan te gaan bij de Taekwondobond Nederland (TBN) en na toelating verplicht te handelen in 

overeenstemming met de statuten, reglementen en besluiten van de TBN.  
7. De leerling dient kleding en bescherming te dragen naar beleid van de vereniging en de TBN.  
8. U gaat akkoord met de huisregels en ons privacybeleid. Zie bijlage. 
9. Het lesgeld dient binnen de eerste twee trainingen van de nieuwe maand betaald te zijn. De toegang tot de training kan worden geweigerd totdat 

het lesgeld betaald is. 
10. Op onze website www.apuro.nl en de sociale media-sites van Taekwondo Apuro kunnen foto’s en/of films worden geplaatst van onze leden Deze 

worden niet zonder toestemming bij naam genoemd. Wij gaan ervan uit dat u hier geen bezwaar tegen heeft. Wilt u niet dat een foto/film van uw 
kind wordt geplaatst dan kunt u dit bij ons aangeven; 

11. De incassering van contributie, goederen en lidmaatschap van Taekwondo Apuro zal worden uitgevoerd door Taekwondo 
12. Apuro. Onze in cassant ID: NL78ZZZ600240700000. Bankgegevens waarmee wij incasseren zijn: Taekwondo Apuro. IBAN NL90 INGB 0007 8950 73; 
13. Wanneer u het niet eens bent met de automatische incasso kan u voor het moment van afschrijving uw bank verzoeken deincasso-opdracht niet 

uit te voeren. Tevens kan u tot 8 weken na de incasso de afschrijving storneren door contact met uwbank op te nemen. Wanneer u van mening 
bent dat u geen machtiging heeft afgegeven bedraagt deze termijn 13 maanden. 

 

Aldus overeengekomen en getekend te 
 

  
Datum 

 
 
Voorletter(s) en achternaam 

 
 
Handtekening cursist _________________________________________________________________________________ 
 
Bij minderjarigheid handtekening ouder of 
wettelijke vertegenwoordiger 

 
_________________________________________________________________________________ 

Z.O.Z. 

 

  

Taekwondo Apuro 
Bezoekadres: 
Meesterstraat 40A 
3119 PJ  Schiedam 
Correspondentieadres: 
Cartonnagestraat 11 
3119 DP  Schiedam 
Tel: 0614288828 
Kvk: 60024070 
 



 

Huisregels Taekwondo Apuro 
Erecode 

 Eenieder dient zich aan de erecode te houden. Deze luidt als volgt; Vechten gebeurt alleen op de mat of in de dojang, 

en nooit op straat. De technieken die je worden aangeleerd mogen alleen worden gebruikt ter verdediging van jezelf 

of anderen. Je mag nooit je vechttechnieken gebruiken tegen iemand die zich niet kan verdedigen. Eer, loyaliteit en 

trouw zijn aan de code zijn belangrijker dan welke vechttechniek, graduatie of titel dan ook. 

 Een leerling kan ieder gegeven moment uitleggen wat de erecode inhoudt.  

 

Kleding en hygiëne 

 Zorg voor een schone dobok (taekwondo-pak) en schone handen en voeten. De nagels aan de vingers en tenen zijn 

geknipt.  

 Tijdens de training is het toegestaan een neutrale dobok te dragen. Tijdens examens is het alleen toegestaan om in een 

WTF dobok deel te nemen met het clublogo. Tijdens wedstrijden is het alleen toegestaan om deel te nemen met WTF 

dobok met het clublogo of met een WTF dobok van de nationale selectie.  

 Onder de dobok is het eventueel bij kou en het bedekken van lichaamsdelen toegestaan een wit shirt te dragen. De 

voorkeur gaat uit naar een hemdje of een t-shirt met een V-hals. Felle kleuren passen niet bij het witte dobok. Zwart en 

grijs onder een dobok met een zwarte V past wel. 

 Het dragen van een hoofdzweetband is niet toegestaan. Het dragen van een bandana om enkel het haar bij elkaar te 

houden is toegestaan. Het dragen van een hoofddoek of zweetbanden aan de polsen zijn wel toegestaan.  

 Er mag tijdens de les op speciale taekwondo schoenen worden getraind. Informeer hierover bij de trainer. Tijdens het 

sparren, kussen trappen en examen dienen de schoenen te worden uitgetrokken. Er wordt geadviseerd om enkels te 

verstevigen en op blote voeten te trainen. 

 

Omgang 

 Een ieder wordt gelijk behandeld ongeacht kleur, ras, geslacht, functie, politiek, godsdienst of geaardheid. Er bestaat 

alleen verschil in rang op basis van de hoogte van iemands graad/ band. Hogere banders moeten voor lagere banders 

een voorbeeld en behulpzaam zijn. Lagere banders moeten zich beleefd en respectvol gedragen tegenover hogere 

banders. 

 In de trainingszaal en kleedkamers wordt er Nederlands gesproken. Wij bouwen aan 1 sterk team waar niemand zich 

buitengesloten hoeft te voelen.  

 Probeer voor aanvang van de les, thuis of op de trainingslocatie naar het toilet te gaan.  

 Zowel de sporters als de ouders dienen zoveel mogelijk bij te dragen om een positieve sfeer te creëren tijdens de 

training.  

 Onsportief gedrag, pesten, agressie en de les verstoren worden niet getolereerd.  

 Tijdens de training trainen we met elkaar en niet tegen elkaar. Aan begin en einde van elke oefening met een partner is 

steeds de groet vereist en dien je elkaar te bedanken. 

 

Beleefdheidsregels 

 Bij het betreden van de trainingsruimte (dojang) en bij het verlaten van de trainingsruimte wordt de trainingsruimte 

begroet. 

 Tijdens de trainingen dient iedereen met de grootst mogelijke stilte te luisteren naar de aanwijzingen van de trainer.  

 Het is uit respect en loyaliteitsredenen niet toegestaan om zonder overleg met de hoofdtrainer bij een andere 

sportschool/vereniging Taekwondo te beoefenen.  

 Wees zuinig op elkaars spullen en op die van de vereniging. 

 Trainingsmateriaal wordt niet naar elkaar gegooid. Dit wordt netjes aangegeven.  

 Bij latere aankomst dien je de zaal in stille rust te betreden. Loop aan de zijkant van de zaal en groet als eerste de trainer. 

Wacht hierna op instructies.  

 Mobiele telefoons van zowel leerlingen als ouders dienen te worden uitgeschakeld of op tril te worden gezet. In de 

trainingszaal mag niet worden getelefoneerd.  

 Personen die een proefles meedraaien of als laatste lid zijn geworden genieten voorrang bij het gebruiken van 

beschermingsmateriaal die wij te leen hebben. 

 De trainingszaal en de kleedkamers worden netjes achtergelaten.  



 

Huisregels Taekwondo Apuro (vervolg) 
 

Veiligheid  

 De leerlingen zijn verplicht om bij inschrijving of voor aanvang van de les gezondheidsproblemen of blessures te melden 

bij de trainer.  

 Het is niet toegestaan om tijdens de les te eten of kauwgum te kauwen.  

 Het is niet toegestaan om tijdens de les sieraden te dragen. Piercings of oorbellen kunnen desnoods met een stukje 

sporttape of pleister (zelf meenemen) worden afgeplakt.  

 Het is niet toegestaan om voor, tijdens of na de les tussen de gymtoestellen te spelen.  

 Het gebruik van doping en stimulerende middelen is verboden. 

 Het gebruik van slecht onderhouden en/of onveilige trainingsmateriaal/ hulpmiddelen is verboden. 

 Kruisbescherming is verplicht. Wij raden iedereen aan de basisbescherming aan zo spoedig mogelijk aan te schaffen. Dit 

zijn onderarmbeschermers, scheenbeschermers, borstbeschermer en een kruisbeschermer. Leerlingen en ouders zijn 

zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van henzelf of van de kinderen.  

 

Toeschouwers  

 Ouders en/of vrienden zijn welkom tijdens trainingen maar mogen deze trainingen niet storen of de sporters afleiden. 

De toeschouwers dienen in stilte te fluisteren. En zich niet met de les te bemoeien.  

 Vriendjes, vriendinnetjes, broertjes en zusjes mogen de les ook in alle stilte bijwonen.  

 Het verzoek aan de ouders met kleine kinderen om deze tijdens de les onder ouderlijk toezicht in de kleedkamers te 

laten spelen.  

 

Lidmaatschap 

 Een vereiste is om het lidmaatschap aan te gaan bij de Taekwondobond Nederland (TBN). 

 De contributie wordt per maand (aan het begin) of per jaar tijdig betaald.  

 Opzeggen van het lidmaatschap is alleen schriftelijk mogelijk of per email via tkdapuro@gmail.com. 

 De opzegtermijn van de contributie is één maand. 

 

 

Sancties 

Onbehoorlijk gedrag kan worden bestraft met een straftraining, in de hoek zitten of naar huis gestuurd worden. Bij het 

regelmatig overtreden van de regels kan deelname aan een examen worden geweigerd. In ernstigere gevallen wordt een leerling 

na bestuursoverleg geroyeerd.  

 


