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In het kader van artikel 9 van de statuten legt de raad van bestuur volgende regels vast:

















Ieder persoon die mee traint dient een verzekering te hebben, via het lidmaatschap van de
federatie waarvan hij/zij de discipline uitoefent binnen de club. De verzekering is jaarlijks.
De clubverantwoordelijkheid geldt vanaf het begin van de training tot het einde van de training in
de trainingszaal, buiten deze tijdspannen en locatie vervalt de clubverantwoordelijkheid.
Voor minderjarigen: Ouders en/of voogd begeleiden de minderjarige tot in trainingszaal en
blijven aanwezig tot de trainer aanwezig is in de trainingszaal, zij komen ook in de zaal de
minderjarige ophalen op het einde van de training.
De wachtzaal: de sporthal Heiveld biedt zijn wachtzaal aan welke onder de verantwoordelijkheid
van de sporthal Heiveld valt, deze kan gebruikt worden door de leden, ouders/voogd, in
afwachting van de aanvang van de training alsook tijdens de training
Elk nieuw lid heeft de kans om drie gratis proeflessen te nemen
Tijdens deze proeflessen is de club niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen. Bij
ongevallen tijdens deze proeflessen, vallen deze volledig onder de persoonlijke verzekering.
Het bestuur behoudt zich alle rechten voor om leden al dan niet te aanvaarden.
Lesgevers hebben het recht sportbeoefenaars uit te sluiten van één training bij misdragingen of
blessures. Er is een attest vereist van de behandelende arts wanneer het lid de training terug mag
hervatten na langdurige afwezigheid ten gevolge van een blessure of na een heelkundige ingreep.
Minderjarigen kunnen slechts als lid – zowel op proef of aangesloten - worden aangenomen
indien zij een schriftelijke toelating voorleggen van één der ouders of voogd.
De club is niet verantwoordelijk voor eventuele diefstallen
Het lesgeld wordt per jaar of halfjaar of voor het begin van de maand betaald aan de VZW Jong
Saeng via overschrijving op de bankrekening van de VZW Jong Saeng. (BE35 7310 0953 1637)
Lesgelden zijn niet terug vorderbaar.
Wanneer geen verzekering of lesgeld betaald is, kan men geschorst worden uit de club
Lesgelden:

Alle Trainingen

Maand

Half-seizoen

Volledig Seizoen

Volwassen

€ 19,00

€ 84,00

€ 142,00

Kind/Student

€ 15,50

€ 67,00

€ 115,00

korting 2de lid

€ -2,00

€ -10,00

€ -18,00

Max 4 T/maand

Maand

Half-seizoen

Volledig Seizoen

Volwassen

€ 13,00

€ 55,00

€ 92.50

Kind/Student

€ 10,00

€ 45,00

€ 76,00

€ -1,0

€ -5,00

€ -9,00

korting 2de lid

Volwassene: iedereen die 18 jaar of ouder is
Kind: iedereen jonger dan 18 jaar
Student: Volwassene die hoger onderwijs/universiteit volgt voor het behalen van zijn eerste
diploma.





Voor de jeugd die maar één maal per week komt trainen omwille van de studies wordt de
volgende uitzondering gemaakt: indien zij tijdens schoolvakanties graag twee maal in de
week komen trainen kunnen ze dit doen mits betaling van 2 euro per bijkomende training.
We willen alle leden erop wijzen dat we op regelmatige wijzen persoonlijke informatie zoals
foto’s , wedstrijddeelname en allerhande club resultaten publiceren op onze webstek
www.jongsaeng.be. Personen die expliciet niet wensen vermeld te worden gelieve het bestuur in
te lichten via het antwoord strookje (zie einde)
Elk lid dat mee traint en ingeschreven is moet een witte dobok dragen
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Indien er stage is op verplaatsing dient men de dobok te hebben van de gegeven discipline
Nagels van handen en tenen moeten bijgeknipt worden om kwetsuren te voorkomen
Men dient op tijd op de les te zijn
Ringen, horloge, kettingen en eventuele piercing dienen uitgedaan te worden. Trouwringen
mogen gedragen worden, op eigen risico.
Er worden geen alcoholische dranken toegelaten tijdens de trainingen.
Er worden geen snoep, frieten en dergelijke toegelaten tijdens de trainingen
Er mag getraind worden met een lichte sportschoen (zoals de Taekwondo-schoenen of
turnpantoffels). Maar dit schoeisel mag geen enkel merkteken achterlaten op de sportvloer.
Als de les begint, eindigt en steeds bij het binnen komen of buiten gaan van de zaal groeten
Bij het oefenen van spartechnieken, dienen de leden zich te houden aan de door de lesgevers en
federatie opgegeven minimumveiligheidsmaatregelen (bv. dragen van beschermingsmateriaal).
Toegetreden leden erkennen te weten dat het beoefenen van Koreaanse krijgskunsten gevaarlijk
kan zijn en aanvaarden door hun lidmaatschap een zeker risico. De leden doen afstand van hun
recht om een aansprakelijkheidsvordering wegens ongevallen in te stellen, ook bij grove fout,
tegen Jong Saeng VZW en haar bestuursleden, lesgevers of organisatoren van clubactiviteiten. De
leden behouden evenwel hun recht om een aansprakelijkheidsvordering in te stellen in de
volgende gevallen: opzettelijke fouten, ongevallen te wijten aan dronkenschap of drugsmisbruik,
ongevallen te wijten aan het niet naleven van de door de club of de federatie opgelegde
minimumveiligheidsmaatregelen.
Bij het verlaten van de zaal alles op zijn plaats en de lege flessen en papiertjes weg doen als ook
de matten terug netjes opstapelen
Activiteiten onder naam van "JONG SAENG vzw" kunnen slechts worden georganiseerd door of
met goedkeuring van het Bestuur.
o Voor clubreizen/clubactiviteiten gelden volgende specifieke regels:
 Een reis/activiteit is pas een clubreis/clubactiviteit, en kan dan ook maar de
naam van JONG SAENG als organisator / inrichter vermelden, indien het
bestuur dit goedkeurt.
 een maximale inspanning dient te gebeuren om alle leden over de activiteit
te informeren.
o Een clubreis/clubactiviteit dient te kaderen in de doelstellingen van de vzw. Een bus
voor een eendaagse clubuitstap kan worden ingelegd indien aan volgende
voorwaarden voldaan is:
 goedkeuring van het bestuur
 een bus bezetting van 75%
 Leden betalen max. 50% van de volledige busreiskost. Niet-leden betalen
de volledige busreiskost. voorbeeld: bus kost 500€ 40 leden betalen elk 5€;
10 niet-leden (familie, neef, buren) elk 10€ en de Clubkas betaalt 200€.
 Een clubreis/clubactiviteit wordt steeds door minstens 2 clubleden (mee-)
georganiseerd.
 Het bestuur heeft te allen tijde inzicht in alle rekeningen en verrichtingen.
 Voorschotten worden niet terugbetaald.
 Betalingen dienen te gebeuren door de penningmeester via
clubrekeningen.
 De mogelijkheid om een annulatie verzekering af te sluiten moet voorzien
worden.
 Persoonlijk gewin voor de organisatoren, hetzij geldelijk hetzij als voordeel
in natura, is niet toegelaten. Kortingen, premies, voordelen van allerlei
aard, ... dienen te worden gemeld en ingebracht / verrekend in het totale
reisbudget.
 De clubleden, die met goedkeuring en in opdracht van het bestuur, een
clubreis/clubactiviteit praktisch organiseren / inrichten, kunnen niet
persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen of financiële
tekorten tenzij bij zware fout of bedrieglijk opzet. De vzw stelt zich hiervoor
borg.
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Alle gemaakte en dus aantoonbare kosten kunnen worden verrekend in het
budget, na goedkeuring door het bestuur.
De vzw neemt iedere verantwoordelijkheid / aansprakelijkheid op zich, van
welke aard ook t.o.v. de organisatoren en de bestuursleden, tenzij bij
zware fout of opzet.

Dit reglement kan te allen tijde aangepast worden
Namens het bestuur
MDM-17/08/2017

Huisreglement: Jong Saeng VZW

blz. 4 van 4
Versie 2.3 Seizoen 2016-76

Ik,
Naam
Voornaam
Woonplaats
Postcode
Geboortedatum
Geboorteplaats
Tel (gsm)
E-mail
en mijn vader/moeder/voogd (indien minderjarig)
Naam
Voornaam
Tel (gsm)
E-mail

Ne(e)m(en) kennis en aanvaard(en) het huisreglement van JONG SAENG VZW
wenst geen persoonlijk informatie vermeld te zien op de webstek: zoals foto’s
wedstrijddeelname en allerhande club resultaten.
Tijdens proeflessen is de club niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen. Bij ongevallen tijdens
deze proeflessen, vallen deze volledig onder de persoonlijke verzekering.
Datum en Handtekening(en)

