Lidmaatschap
1. Lidmaatschap van de Kurokumo Bushido Academy verplicht de leerling ook tot lidmaatschap
van de Kurokumo Bushido Academy GmbH.
2. Een nieuw lid is ten minste drie maanden lid van de Kurokumo Bushido Academy.
3. Inschrijfkosten worden door de algemene vergadering vastgesteld.
4. Een lid is verplicht een wijziging in adresgegevens zo snel mogelijk door te geven.

Contributie
1.
2.
3.
4.

De contributie wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
De contributie dient voor op de eerste dag van de maand voldaan te zijn.
Bij aanmaning tot betaling worden administratiekosten in rekening gebracht.
Bij een achterstand in de betaling kan een deurwaarder worden ingeschakeld, welke kosten
volledig voor rekening komen van degene die contributieplichtig is. Het bestuur geeft opdracht
tot het inschakelen van een deurwaarder.
5. In geval van ziekte, blessure, verhindering e.d. van de leerling blijft de contributie verschuldigd.
Als naar verwachting de verhindering langdurig van aard zal zijn, kan ontheffing van
contributiebetaling over de verzuimperiode worden aangevraagd bij het bestuur.
6. Het bestuur kan een lid vrijstellen van contributie.

Communicatie
1. Het forum, te vinden op http://forum.kurokumo-bushido.nl/, is een officieel
communicatiemiddel van het bestuur.

Aansprakelijkheid
1. De Kurokumo Bushido Academy sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade of verwonding
aan een lid ten gevolge van het beoefenen van sport, aan die sport verwante activiteiten en aan
het deelnemen van andere door de vereniging georganiseerde activiteiten.
2. De Kurokumo Bushido Academy sluit iedere aansprakelijkheid uit voor de eigendommen van
leden of derden die in de sportaccommodatie aanwezig zijn.
3. De in lid 1 opgenomen uitsluiting geldt ook voor schade die voortkomt uit een daad door een lid
jegens derden.
4. De in lid 1 opgenomen uitsluiting geldt ook voor schade veroorzaakt door zaken welke de
vereniging in eigendom, dan wel toezicht heeft.

Gedrag
1. De leerling dient de instructeurs te respecteren en de instructies, die betrekking hebben op de bij
de Kurokumo Bushido Academy beoefende sporten, naar beste vermogen op te volgen.
2. Er wordt van de leerling verwacht dat hij/zij zich volledig inzet een zo hoog mogelijke prestatie
te bereiken en te zorgen voor een sportieve sfeer.
3. Men dient altijd de eer en goede naam van de Kurokumo Bushido Academy hoog te houden en
te bevorderen.
4. Misbruik van sporten beoefend bij de Kurokumo Bushido Academy kan met (definitieve)
schorsing worden bestraft.
5. De leerling moet in principe bereid zijn medewerking te verlenen aan wedstrijden,
demonstraties, speciale trainingen e.d.

6. Het is verboden binnen de sportaccommodatie (Dojo) anderen tot last te zijn en men onthoudt
zich van ruw taalgebruik.
7. De (nieuwe) leerling hoort de instructeurs op de hoogte te brengen van eventuele lichamelijke
gebreken en/of eerder opgedane kennis van vechtsport.
8. De leerling dient op tijd aanwezig te zijn, ongeveer 10 à 15 minuten voor begin van de les.
9. Na het omkleden begeeft men zich direct naar de Dojo (sportzaal). Zonder geldige reden zich in
de kleedruimte te op te houden is niet toegestaan.
10. De leerling heeft iedere les zijn/haar verenigingspaspoort bij zich en toont die op verzoek van
de instructeur.De instructeurs en de leerlingen horen zich te houden aan de binnen de Dojo
geldende beleefdheidsvormen (etiquette).
11. Binnen de sportaccommodatie mag niet gerookt worden.
12. Het is niet toegestaan zonder toestemming van een instructeur tijdens de trainingen drank en/of
etenswaren te nuttigen.
13. De training onderbreken en/of de Dojo verlaten zonder toestemming van een instructeur is niet
toegestaan.

Kleding en hygiëne
1. Tijdens trainingen, examens, demonstraties e.d. draagt de leerling een schoon uniform.
2. De leerling hoort schoon en verzorgd op de training te verschijnen; nagels zijn kort geknipt en
eventuele verwondingen zijn hygiënisch verbonden.
3. Tijdens de training mogen geen sieraden of andere scherpe voorwerpen gedragen worden.
4. Het is niet toegestaan een andere, dan door de vereniging erkende graduatieband te dragen.
5. De Dojo mag niet met straatschoeisel betreden worden.

