Judo Vereniging Angeren
De onderstaande huishoudelijke regels voor de Judo Vereniging Angeren zijn op 7 september 2022
door het zittende bestuur vastgesteld.
1. Indeling van de groepen
Indeling van de groepen geschiedt op basis van leeftijd en ervaring van de Judoka´s en op
aanwijzing van de trainer.
2. Wanneer geen training?
Er worden geen trainingen verzorgd in de schoolvakanties (uitgaande van schoolvakanties
van de Marang) en op feestdagen die op maandag vallen (zoals bijvoorbeeld Pasen en
Pinksteren). Ook kan door slecht weer of een andere calamiteit een les worden afgezegd. Er is geen
recht op restitutie van lesgelden indien er door onvoorziene omstandigheden judolessen uitvallen.
3. Gesprek ouder(s)/verzorger(s) met bestuur
Op verzoek van zowel ouder(s)/verzorger(s) als bestuur kan er een gesprek aangevraagd worden.
Het bestuur doet haar best tijdens de start dan wel einde van de training aanwezig te zijn in
het dorpshuis en kan daar aangesproken worden. Mocht u het bestuur niet treffen in het
dorpshuis dan kan er telefonisch, via Whatsapp of per mail contact opgenomen worden. Kort overleg
met de trainer kan, maar is zeer beperkt vanwege de aandacht die nodig is om de ledengroep in
goede banen te leiden.
4. Aansprakelijkheid
De vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van goederen
van haar leden en/of bezoekers tijdens trainingen of toernooien. Ook is de vereniging niet
aansprakelijk voor ongevallen tijdens vervoer van en naar toernooien. Voor een eventueel
‘dagje uit’ sluit het bestuur een collectieve verzekering af. Daarnaast heeft het bestuur een
verzekering afgesloten voor evt. ongevallen en/of schades.
5. Bijzonderheden
Aan leden en/of ouders/verzorgers van leden wordt gevraagd bijzonderheden t.a.v. de
gezondheid dan wel emotionele ontwikkeling van het kind vooraf aan de inschrijving en/of
training kenbaar te maken aan de trainer.
6. Persoonlijke verzorging van de Judoka
Iedere Judoka dient met een schoon judo-pak, kort geknipte nagels en zonder sieraden (geen
oorbellen of andere piercings e.d.) op de mat te komen. Buiten de mat dienen, in verband met
hygiëne, slippers of sokken te worden gedragen. De sportzaal mag niet worden betreden met
straatschoeisel.
7. Aanwezigheid van Judoka’s en belangstellenden
Om overlast in de trainingsruimte en in de kleedruimte (indien van toepassing) te
voorkomen, verzoeken wij alle judoka’s niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de training
in het Dorpshuis/Kulturhus aanwezig te zijn en om zich rustig te gedragen om geen overlast
te veroorzaken t.o.v. andere gebruikers van het dorpshuis. Ouders/verzorgers en andere
belangstellenden zijn van harte welkom om de training bij te wonen. Uiteraard is de trainer
uiteindelijk verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in de sportzaal.

8. Bevordering van de Judoka’s
Alleen de trainer bepaalt, aan de hand van prestaties en inzet, wanneer een judoka kan
worden bevorderd tot een volgende slip of band. Tweemaal per jaar is er een meetmoment
bestaande uit een examen wat tijdens de reguliere lestijd wordt afgenomen en waarover vooraf
wordt gecommuniceerd.
9. Clubkampioenschappen
Het bestuur bepaalt jaarlijks of en wanneer er clubkampioenschappen gehouden worden.
Als dit zo is krijgt iedere judoka een uitnodiging.
10. Jaarvergadering
Ieder jaar wordt er een jaarvergadering gehouden. Alle leden en ouders/verzorgers van
leden krijgen hiervoor een uitnodiging en agenda.
Ook wordt er vanuit de ouders/verzorgers van de leden ieder jaar een kascontrolecommissie
samengesteld, van 2 personen, voor controle van de financiële stukken.
11. Leeftijd
De minimumleeftijd om lid te kunnen worden van de vereniging is gesteld op vier jaar, maar in
overleg met het bestuur kan hiervan worden afgeweken. Er bestaat geen maximum leeftijd.
12. Inschrijving
Na een proefperiode van drie lessen wordt er, zonder tegenbericht, overgegaan tot inschrijving bij de
vereniging. Na het voldoen van de eerste contributie ontvangt het lid, mits voorradig, een embleem
van de judovereniging Angeren.
13. Seizoen
Het judoseizoen loopt gelijk met een schooljaar van basisschool Marang.
14. Embleem
Iedere judoka wordt verzocht het embleem van de Judovereniging Angeren te dragen op zijn
of haar judo-pak. Dit embleem dient op de linker bovenarm te worden gedragen.
15. Contributie
De contributie bedraagt € 35,- per kwartaal bij 1 judoles per week en € 52,50 per kwartaal bij 2
judolessen. De betaling van de contributie vindt plaats via automatische incasso en deze vindt plaats
rond de 1e dag van de 1e maand van ieder kwartaal. Bij instromen in een lopend kwartaal wijkt het
bedrag en het incassomoment eenmalig af.
Bij het niet voldoen van de contributie houdt de vereniging zich het recht voor om het
desbetreffende lid te verwijderen uit de judo-les.
Indien er gebruik gemaakt wordt van een andere vorm van contributie-betaling, dan automatische
incasso, dient de penningmeester hiervan op de hoogte te worden gesteld teneinde een sluitende
boekhouding te kunnen houden.
16. Opzeggen lidmaatschap
Opzegging van het lidmaatschap dient minimaal 1 maand te gebeuren voor de start van een
nieuw kwartaal. Voor het lopende kwartaal is men gewoon contributie verschuldigd.
Opzeggen kan enkel en alleen schriftelijk of per mail bij het bestuur.
17. Overige gevallen
In alle gevallen, waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
Angeren, 7 september 2022

