Huishoudelijk reglement
Het lid (of de vertegenwoordiger van een minderjarig lid) wordt geacht inhoudelijk op de hoogte te
zijn van het huishoudelijk reglement van de vereniging Judoschool Haagsma.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 1, algemene bepalingen
1. De vereniging genaamd Judoschool Haagsma, hierna te noemen “de vereniging”is bij
notariële akte opgericht op 14 september 2010 en is gevestigd in Hengelo en Haaksbergen.
2. Het HH-reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van de
vereniging.
Artikel 2, leden
De vereniging bestaat uit:
a) Jeugd (leden die de leeftijd van 12 jaar nog niet hebben bereikt)
b) Junioren (leden die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt)
c)
Senioren (leden van 18 jaar en ouder)
d) Bestuursleden
e) Ereleden
Artikel 3, lidmaatschap
1. Men is lid van Judoschool Haagsma vanaf het moment van inschrijving bij Fitpunt
sportcentrum (middels inschrijfformulier).
2. Bij inschrijving als lid van de vereniging dient een machtiging voor het innen van contributie,
en bij toernooideelname de inschrijfgelden, afgegeven te worden.
3. Bepaling van het soort lidmaatschap (jeugd, junior, senior) vindt eenmaal per jaar aan het
begin van het kalenderjaar plaats.
4. Indiende contributie-inning niet mogelijk is, zal het in gebreke zijnde lid worden verzocht om
binnen een maand na het verzoek alsnog de volledige contributie te betalen.
5. Blijft het betrokken lid m.b.t. de contributiebetaling in gebreke dan heeft het bestuur de
mogelijkheid om het lidmaatschap op te zeggen.
Artikel 4, beëindiging lidmaatschap
Vrijwillige beëindiging van het lidmaatschap dient een kalendermaand voortijds schriftelijk bij de
ledenadministratie kenbaar gemaakt te worden via e-mail: info@judoschoolhaagsma.nl.
Artikel 5, aansprakelijkheid
Het bestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden bij diefstal of vermissing van gelden en goederen,
bij vernieling of molest en bij blessures opgedaan voor, na of tijdens trainingen, toernooien of andere
evenementen.
Artikel 6, bondslidmaatschap
Deelnemen aan toernooien of activiteiten doen wij onder auspiciën van de Judo Bond Nederland
(JBN). De JBN is de Nederlandse sportbond voor judo die erkend wordt door NOC&NSF.
Om als judoka te kunnen deelnemen aan activiteiten en toernooien is een lidmaatschap van de Judo
Bond Nederland noodzakelijk.

Artikel 7, contributie

De contributie bedraagt:
t/m 15 jaar

16jaar en ouder

€ 21,- per maand
€ 26,- per maand
€ 35,- per maand
€ 26,- per maand
€ 35,- per maand

1x per week trainen
2x per week trainen
onbeperkt sporten
1x per week trainen
onbeperkt sporten

De contributie zal automatisch per maand, door Fitpunt sportcentrum, worden afgeschreven van uw
bankrekeningnummer.
Artikel 8, Sponsoring
Om aan al onze doelstellingen te kunnen werken is veel geld nodig. Dit geld zal door de leden en
sponsoren bijeen moeten worden gebracht. Hiertoe zullen jaarlijks acties worden georganiseerd,
deelname door de wedstrijd judoka’s hieraan wordt verwacht. Stichting Topsport JSH (ST JSH)
coördineert de sponsoring.
1. Individuele sponsoring
Het is mogelijk voor een judoka om zich individueel te laten sponsoren.
De regels voor zowel het aanbrengen van als de grootte van sponsoruitingen zijn conform de
regels van de JBN.
Een judoka die zich individueel wil laten sponsoren dient dit te overleggen met de ST JSH.
ST JSH heeft ten allen tijde het recht een sponsor af te keuren als deze ongeschikt wordt
geacht (geen drank, drugs, sigaretten, bedrijven strijdig met de goede zeden of met een
bedenkelijke reputatie bijvoorbeeld). De ruimte op het rugembleem, onder de naam van de
judoka is bedoeld voor de hoofdsponsor van de club en mag niet voor individuele sponsoring
gebruikt worden.
2. Clubkleding
Judoka’s die lid zijn van de wedstrijdselectie dienen clubkleding (hoodie) met daarop de
sponsor logo’s te dragen bij deelname aan toernooien en trainingsstages. De hoodie kan via
de trainer worden aangeschaft.
3. Gebruik logo
Het is niet toegestaan het logo van judoschool Haagsma zonder toestemming van het
bestuur af te beelden op kleding, tassen, of voorwerpen.
Artikel 9, basisschoolvakanties
Tijdens de basisschoolvakanties gaan de judolessen niet door. Uitzonderingen daargelaten, maar
deze worden dan via e-mail of nieuwsbrief aan de judoka medegedeeld.
Artikel 10, ziekmelden/afmelden/opzeggen lidmaatschap
 Kun je de training niet bezoeken, dan moet je je afmelden bij je trainer.
 Ben je voor langere tijd ziek of niet in staat lessen/trainingen te volgen, dan moet je je ziek- of
afmelden.
 Uitschrijven uit de vereniging (opzeggen lidmaatschap) dient schriftelijk te gebeuren met
inachtneming van een opzegtermijn van één maand,ingaande op de eerste dag van de
kalendermaand. Alle openstaande bedragen, zoals contributie, moeten eerst zijn voldaan.
Artikel 11, lidmaatschap wedstrijd selectie
Artikel 12, Betaling deelname aan wedstrijden
1. Voor de Judo Puntencompetitie wordt betaald bij de aanmelding voor de wedstrijddag.

2. Bij lidmaatschap van de wedstrijd selectie ontvangt de judoka per email een overzicht van
alle toernooien waaraan wordt deelgenomen (kruisjeslijst). De judoka ontvangt (vooraf) een
overzicht/factuur per mail. Zonder tijdige afmelding wordt het inschrijfgeld doorberekend.
Dit geldt ook bij ziekte of blessures. De uiterste afmelddatum voor een toernooi wordt
vermeld op de kruisjeslijst.
Als de deelname kosten van een toernooi niet betaald zijn kan de judoka niet deelnemen aan
dit toernooi.
Artikel 13, judo etiquette
Judoka’s dienen zich te houden aan de judo etiquette zoals beschreven in het informatie boekje.
Artikel 14, slotbepaling
1. Daar waar de statuten en dit huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur,
waarna het bestuur de beslissing aan de betrokkene(n) bekend maakt.

Wij bedanken onze sponsors voor hun steun en betrokkenheid!

