TAO-DO vzw
Huishoudelijk reglement
A) Hoe lid worden?
1. Een nieuw lid heeft eerst recht op 1 of 2 proeflessen, afhankelijk van het onderdeel.
• Deze proeflessen zijn verzekerd.
• Deze proeflessen zijn gratis.
• Deze proeflessen moeten via de website aangevraagd worden en gebeuren binnen een tijdspanne van twee weken.
2. Bij inschrijving in de club neemt elk lid kennis van het huishoudelijk reglement en verklaart hiermee akkoord te gaan.
3. De deelnemers dienen zich aan het huishoudelijk reglement te houden, zoniet kan het bestuur hen de toegang tot de
club ontzeggen, of hun lidmaatschap opzeggen zonder terugbetaling van de betaalde gelden.
4. De onwetendheid van het huishoudelijk reglement zal nooit als geldig excuus aangenomen worden.
5. Het huishoudelijk reglement kan gewijzigd worden.
6. Het bestuur kan leden weigeren en/of uitsluiten als deze de werking van de club in gedrang brengen en/of niet loyaal zijn
tegen over de club.
7. Betaalde gelden worden nooit terugbetaald tenzij bij voorlegging van bewijs van onbekwaamheid (omwille van onverwachte
gezondheidsredenen) door een erkende arts.
B) Het verzekeringsattest
1. De verzekering dient jaarlijks vernieuwd en betaald te worden.
2. De hernieuwing dient ten laatste 14 dagen voor de vervaldatum te gebeuren.
3. Als de verzekering niet tijdig in orde is, valt elk ongeval ten laste van de niet verzekerde beoefenaar.
4. Elk lid verklaart hierbij medisch geschikt bevonden te zijn voor het deelnemen en beoefenen van lessen binnen Tao-Do vzw.
C) Sportongeval
1. Bij een ongeluk vraagt het lid binnen de 48 uur een ongeval-aangifte aan bij het clubsecretariaat.
Het document van ongeval-aangifte kan ook via de website bekomen worden.
2. Deze aangifte moet volledig ingevuld worden en zo snel mogelijk bij TAO-DO vzw worden afgeleverd of doorgestuurd.
D) Sportetiquette veiligheid & gedragscodes
1. Het gebruik van alcoholische dranken, het roken of het nuttigen van eten zijn in de oefenzaal en kleedkamers verboden.
2. Het is verboden om doping te gebruiken.
3. Vraag raad en uitleg bij je dokter of apotheker indien je medicatie moet innemen.
4. Redetwisten, spelen of krachtvertoon zijn in de oefenzaal en in de kleedkamers verboden.
5. Het aanleren of het misbruiken van aangeleerde technieken, buiten de oefenzaal zullen sancties tot gevolg hebben. Deze
kunnen in extremis uitsluiting en opzegging van het lidmaatschap (zonder terugbetaling van betaalde gelden) inhouden.
6. Volstrekte reinheid van lichaam en oefenkledij:
- Kort geknipte nagels
- Voethygiëne
- Lange haren samenbinden
- Oefenkledij regelmatig wassen
- enz.
7. Het dragen van sierraden en piercings is ten strengste af te raden. Ongevallen die daaruit voortvloeien vallen ten laste van
de drager.
8. Op de oefenstonden draagt iedereen de aangepaste kledij.
9. Als men zich moet verdedigen, moet men zich houden aan de wet op de “zelfverdediging”.
E) Fair play reglement voor sporters
1. Toon steeds respect voor je tegenstanders.
2. Breek niemand af, maar zorg steeds voor positieve aanmoedigingen.
3. Toon respect en erken de keuzes van trainers of sportieve medewerkers.
4. Het nemen van drugs of doping is altijd verboden.
5. Maak steeds gebruik van het Nederlands.
6. Gebruik geen verbaal, -mentaal – of fysiek geweld.
7. Draag zorg voor het trainingsmateriaal.
8. Wees een waardig vertegenwoordiger van je club.
9. Discrimineer niemand op basis van persoonlijke overtuigingen, geloof, afkomst of huidskleur.
F) Algemeen
1. De club kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal en/of verlies van voorwerpen.
2. Foto’s die genomen worden door TAO-DO vzw en zijn vrijwilligers kunnen gepubliceerd worden op internet.
Gelieve mee te delen indien u niet wenst dat er foto’s van u en/of uw kind(eren) worden gepubliceerd.
3. Toeschouwers zijn enkel toegelaten met toestemming van de desbetreffende lesgever.
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