Alvorens een toekomstig lid zich inschrijft in de club, moet hij/zij, of zijn/haar
vertegenwoordiger deze regels eerst lezen en begrijpen en ondertekenen met “gelezen
en goedgekeurd”

CLUBREGLEMENTEN van TAEKWONDO POOM
1. Algemene clubfilosofie
1.1.

1.2.
1.3.

1.4.

1.5.
1.6.

1.7.

Taekwondo is een gevechtssport dat binnen onze club op recreatief en competitief vlak
beoefend wordt. Elke Taekwondoka verdiept zich in de technieken van deze sport en dient
derhalve bewust te zijn van de gevaren voor anderen.
Taekwondo is een teamsport. Trainingen gebeuren zoveel als mogelijk in groepsverband.
Straatvechters horen niet thuis in een taekwondoclub. Clubleden die de aangeleerde technieken
binnen de club misbruiken om meningsverschillen te beslechten, geen respect tonen tegenover
lager gegradueerde, misbruik maken van hun status als hoger gegradueerde of de naam en faam
van de club tot schande maken kunnen een berisping of zelfs een sanctie van de trainers
oplopen.
Clubleden die in aanraking komen met de ordediensten omwille van openbare ordeverstoring
en/of misdragingen in de brede betekenis (druggebruik, alcoholmisbruik, diefstal e.d.), of leden
die buiten de club misbruik maken van de Taekwondotechnieken omwille van eigen profijt
en/of onrechtmatig gebruik maken van de aangeleerde technieken zullen uit de club gezet
worden zonder aanspraak te kunnen maken op de terugbetaling van de lidgelden en de
verzekering.
De club kan, buiten het reguliere clubgebeuren, nooit aansprakelijk gesteld worden voor het
gedrag van zijn leden.
Bij het betreden van de trainingsruimte vervallen alle opvattingen over religie, politiek, ras, rang
of stand. Elk clublid heeft respect voor de gedachte, herkomst, opvoeding en overtuiging van
zijn medeclubleden.
Binnen de club geld een NUL-tolerantie aangaande drugs en alcohol. Het gebruik van drugs
en/of alcohol voor of tijdens de trainingen is verboden. Bij overtreding kan de trainer het verder
volgen van de training verbieden. Als sanctie kan het clublid onmiddellijk uit de club gezet
worden zonder aanspraak te maken op terugbetaling van de lidgelden en de verzekering.

2. Trainingszaal
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

2.5.
2.6.
2.7.

Bij het betreden van de trainingsruimte wordt van de clubleden verondersteld op de hoogte te
zijn van de aldaar geldende gedragsregels.
De trainingsruimte wordt bij het einde van de training verlaten zoals de ruimte bij het begin van
de training aangetroffen werd.
Alle leden helpen mee met het opbergen van het trainingsmateriaal, ook na de training.
Het is verboden het sportmateriaal in of rond de trainingsruimte te gebruiken zonder toezicht en
uitdrukkelijke instemming van de trainer. Indien desalniettemin materiaal vernield wordt dient
het betrokken clublid de schade te vergoeden.
Waardevolle persoonlijke bezittingen dienen mee in de trainingszaal genomen te worden. De
club kan bij diefstal niet verantwoordelijk gesteld worden.
De kleedruimtes dienen netjes en ordelijk achtergelaten te worden.
Het is ten strengste verboden om materiaal, dat eigendom is van de club, om welke reden dan
ook, mee naar huis te nemen zonder uitdrukkelijke toestemming van de hoofdtrainer.

3. Trainingen
3.1.
3.2.
3.3.

3.4.
3.5.

3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.

3.11.
3.12.
3.13.
3.14.

Binnen de club heerst een absolute hiërarchie. De trainers worden met het nodige respect
benaderd.
Er wordt niet in discussie getreden met de trainers.
Bij het niet opvolgen van de door de trainer gegeven aanwijzingen of instructies kan het clublid
door de trainer het verdere verblijf in de trainingsruimte ontzegd worden. Bij herhaalde
ongehoorzaamheid van het clublid kan deze uit de club gezet worden, zonder aanspraak te
maken op een terugbetaling van de lidgelden en de verzekering.
Van de leden wordt de nodige discipline verwacht om een goed verloop van de trainingen te
bekomen.
Bij afwezigheid van de trainer wordt les gegeven door de hoogste in graad op voorwaarde dat
deze meerderjarig is en aangeduid door de trainer. Indien er ook geen vervanger aanwezig is,
gaat de training niet door.
Het clublid dient tijdig aanwezig te zijn op de trainingen.
Bij het begin en het einde van de training wordt, als teken van respect en erkenning, de trainer
gegroet.
Het is verboden om zonder toestemming van de trainer de trainingsruimte te verlaten.
Indien een clublid de training vroegtijdig wenst te verlaten mag dit enkel na instemming van de
trainer. De trainer dient bij het begin van de training hiervan op de hoogte gebracht te worden.
Indien een clublid te laat op de training aankomt, dient hij/zij alvorens met de opwarming te
beginnen, de trainer te groeten. De trainer bepaald dan of er met de opwarming mag begonnen
worden of dat er even gewacht dient te worden. Na de opwarming wordt aan de trainer
toestemming gevraagd om zich bij de groep te mogen aansluiten.
Persoonlijk beschermmateriaal wordt voor de aanvang van de training aan de zijkant klaar
gelegd.
Tijdens de training wordt er niet gekauwd of gesnoept. Drinken kan wanneer de trainer hiervoor
toestemming geeft.
Lege drankverpakkingen en ander afval (pleisters, tape, …) worden in de vuilnisbakken
gedeponeerd.
Spelen, rondhangen, gaan zitten of buitensporig lawaai maken horen niet op de training. De
trainer zal hier tegen optreden.

4. Lidgeld
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

4.5.

De club int het lidgeld en, de verzekering één maal per jaar. Elk lid dient dit bedrag te
vereffenen in de maand september.
Het bedrag wordt door de clubleiding bepaald.
Indien een clublid na deze periode zijn financiële verplichtingen niet is nagekomen heeft de
trainer het recht het clublid de toegang tot de trainingsruimte te weigeren.
Het nieuwe lid dat zich aansluit tijdens het lopende seizoen zal na drie proeflessen het bedrag
voor de resterende maanden, inclusief de verzekering, bij ingang van zijn lidmaatschap zonder
uitstel betalen.
Indien een clublid tijdens het seizoen de club wenst te verlaten en geen trainingen meer wenst te
volgen, wordt de betaalde bijdragen, zijnde het lidgeld en de verzekering niet terugbetaald.

5. Kleding en lichaamshygiëne
5.1.

Voor de aanvang van de training dient het clublid in orde te zijn met zijn/haar kleding en
voorkomen.
5.2. Het clublid zal het reglementair Taekwondo-uniform dragen, zijnde een witte dobok bestaande
uit een broek en vest en gordel. De vest mag eventueel een witte of zwarte V-hals hebben.
Onder de vest mag een T-shirt gedragen worden.
5.3. Een los topje, open bloes of hemd is verboden.
5.4. Het clublid houdt tijdens de training zijn gordel om.
5.5. De dobok moet zuiver zijn.
5.6. Er mag op blote voeten of met speciale taekwondo schoentjes getraind worden. Sportschoenen
zijn in geen geval toegestaan.
5.7. Indien door overmacht een clublid aan het bovenvermelde niet kan voldoen, dient hij/zij voor de
training dit aan de trainer te melden. Afwijkingen kunnen bij uitzondering door de trainer
toegestaan worden.
5.8. Voor nieuwe leden die nog niet in het bezit zijn van een dobok wordt sportkledij toegestaan.
5.9. Handen en voeten moeten verzorgd zijn. Nagels moeten kort geknipt zijn.
5.10. Sierraden en horloge dienen voor de training afgedaan te worden.
5.11. Zichtbare piercings dienen met tape afgeplakt te worden.
5.12. Zweetbandjes of andere hulpmiddelen zijn verboden.

6. Verhoging van graad
6.1.
6.2.
6.3.

Voor verhoging van graad dient het clublid examen af te leggen.
De exameneisen worden door de trainer meegedeeld.
Indien een clublid op een examendatum zijn financiële verplichtingen niet is nagekomen, kan
hij geen clubexamen meedoen.

7. Kwetsuren
7.1.
7.2.

Kwetsuren dienen steeds aan de trainer gemeld te worden.
De trainer tracht de ernst van de kwetsuren in te schatten en neemt, als een goede huisvader, de
nodige beslissingen.

8. Overige
8.1.

Alle overige vragen en opmerkingen die niet in het reglement van inwendige orde voorkomen
worden door de clubleiding in behandeling genomen.

