Voorwaarden Mushinkan Aikidovereniging

Verenigingsregels:
•

Elk verenigingslid meldt zich schriftelijk aan d.m.v. het invullen van het inschrijfformulier.

•

Bij inschrijving dient en bent u tevens gelijk lid geworden van de overkoepelende bond, de A.K.N., waardoor u
automatisch ook lid bent van de N.A.F. (Nederlandse Aikido Federatie) en de F.O.G. sectie Aikikai van het
NOC/NSF. Dit in verband met de algemene erkenning en de ongevallenverzekering.

•

Elk verenigingslid verbindt zich per maand de lessen te volgen. Per maand is de contributie verschuldigd. Als
u, uw lidmaatschap wilt beëindigen dient u zich voor het begin van de nieuwe maand schriftelijk af te melden,
anders bent u over de nieuwe maand toch contributie verschuldigd.

•

Contributie dient aan het begin van iedere maand overgemaakt te worden. Bij voorkeur gebeurt dit
automatisch en voor één kwartaal. Wanneer een eventuele betalingsachterstand ontstaat, kunt u een
betalingsherinnering verwachten. Bij wederom nalatig zijn met betaling kan dit leiden tot uitschrijving.
Naast de maandelijkse regeling, kan ook de volledige jaarcontributie vooruit worden voldaan. Daarnaast
bestaat ook de mogelijkheid om per kwartaal vooruit te betalen. Indien het lidmaatschap vroegtijdig wordt
beëindigd, zal een eventueel contributie restbedrag per kwartaal komen te vervallen ten gunste van de
vereniging.

•

Mocht uw gezondheid van dien aard zijn dat het beoefenen van aikido nadelige gevolgen voor u kan hebben,
dan bent u verplicht om een huisarts te raadplegen en de aikidoleraar hiervan op de hoogte te stellen. Een
algemene sportkeuring is wenselijk. In het belang van zowel de gezondheid als de ontwikkeling van u als
aikidoka is het bovendien wenselijk om de lessen regelmatig bij te wonen.

•

Het beoefenen van Aikido geschiedt op eigen risico. De vereniging, het bestuur, de instructeurs en de
medebeoefenaars kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enigerlei schade aan bijvoorbeeld lijf of
goed. Aikido is een krijgskunst; blessures kunnen daarom soms voorkomen. Een groot gevoel van eigen
verantwoordelijkheid, zowel voor de eigen gezondheid als die van de andere aikidoka’s, is daarom noodzakelijk.
U zegt middels deze toe om zich in en rondom de aikidoles en de Dojo met respect en verantwoordelijk naar
anderen toe te gedragen.

•

De algemeen geldende gedragsnormen, evenals de dojo etiquette, dienen te worden nageleefd. Niet alleen
tijdens, maar ook voor en na de training. U dient zich aan de DOJO-etiquette te houden

•

Onzedelijk en agressief gedrag zal direct leiden tot schorsing en ontbinding van het lidmaatschap.

•

De trainingen worden gehouden op dinsdagavond en donderdag van 19.00 tot 20.30 uur. Alle leden worden
verzocht om minimaal 15 minuten voor aanvang van de les aanwezig te zijn. Dit om gezamenlijk de Tatami uit
te leggen. Na afloop van de training wordt de Tatami gezamenlijk opgeruimd.

•

Introducés kunnen gratis twee proefweken volgen. Indien men daarna besluit om verder te gaan met Aikido,
dan kan men, onder gebruikmaking van het aanmeldingsformulier, zich lid maken van onze vereniging.
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Aikidovereniging Mushinkan
Kleding en wapens:
•

Na inschrijving bent u verplicht om tijdens het beoefenen van de sport een “judo” pak te dragen. Het dragen
van een Hakama is alleen toegestaan bij personen van 1e dan of hoger of als het bestuur u nadrukkelijke
toestemming gegeven heeft. In dit geval mag de Hakama alleen gedragen worden binnen Mushinkan en niet
erbuiten.

•

Het dragen van sieraden is niet toegestaan tijdens de lessen. Het dragen van polsbandjes (waaronder
festivalbandjes) en elastiekjes om bijvoorbeeld de polsen is hiermee ook niet toegestaan. Dit om
verwondingen en eventuele gevolgschade te voorkomen.

•

Tijdens de lessen worden met verschillende wapens getraind. De Tanto, Jo en de Boken worden gebruikt op
eigen risico. Het opvolgen van instructies gegeven door de instructeur moeten daarom ook nauwkeurig
nageleefd worden. Het bestuur, de instructeurs en de medebeoefenaars kunnen niet aansprakelijk gesteld
worden voor enigerlei schade aan bijvoorbeeld lijf of goed.

Contributie en inschrijfgeld:
•

Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig 10, - euro. Dit dient u te voldoen samen met de contributie in de maand
van inschrijving.

•

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld. Zonder tegenbericht blijft de contributie voor elk
basisschooljaar onveranderd. Voor nu is de contributie vast gesteld op:
- € 15,- / maand of 180,- / jaar voor de leden onder de 18 jaar
- € 20,- / maand of 240,- / jaar voor leden ouder dan 18 jaar

•

Één kalender jaar is gelijk aan één basisschool jaar. De vakanties van Mushinkan lopen hier ook gelijk aan.

•

Voor o.a. erkenning van uw gradering, dient u jaarlijks de bondscontributie te betalen. Hierover krijgt u in
januari bericht. Echter omdat u voor dit jaar deze herinnering mist, dient u die te voldoen samen met de
contributie in de maand van inschrijving. De bondscontributie bedraagt 35,- euro.
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