
  Informatie lidmaatschap 

 

 
 

Graag heten wij u van harte welkom als nieuw lid van de Budo-Vereniging Elst. 

 

Onderstaand hebben wij een aantal onderwerpen opgenomen die wij graag onder uw aandacht brengen. 

Door het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart u tevens deze informatie gelezen en begrepen 

te hebben, en zich te houden aan de regels die gelden binnen de Budo-Vereniging Elst. 

 

Algemeen 
 

1. Het volgende van de trainingen is volledig op eigen risico. 

2. De Budo-Vereniging Elst is niet verantwoordelijk voor blessures of blijvend letsel. 

3. De Budo-Vereniging Elst is niet verantwoordelijk voor vermissing of schade aan goederen. 

4. Toegebrachte schade aan eigendommen van de Budo-Vereniging Elst moeten worden vergoed. 

5. Wanneer de cursist jonger is dan 18 jaar, is een ouder of verzorger aansprakelijk. 

6. De trainer is de eerste contactpersoon van de Budo-Vereniging Elst. 

7. De trainer draagt inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de lessen. 

8. De aanwijzingen van de trainer dienen altijd te worden opgevolgd. 

9. De geldende regels voor het betreden van de DOJO-ruimte dienen te worden opgevolgd. 

10. Het dragen van de juiste sportkleding is verplicht. 

11. De hoofdtrainers zijn de eerste vertrouwenspersonen voor haar leden. Mocht u liever contact hebben 

met iemand buiten de vereniging dan heeft de Budo-Vereniging Elst een medewerker van de 

gemeente Overbetuwe gevraagd vertrouwenspersoon te zijn. De gegevens van deze 

vertrouwenspersoon hangen op het prikbord bij de ingang van de Dojo. 
 

Lidmaatschap 

 
1. Bij inlevering van het inschrijfformulier, moeten ook twee recente pasfoto’s ingeleverd worden. Deze 

worden gebruikt voor inschrijving bij de Nederlandse bond en voor de administratie van de Budo-

Vereniging Elst. Graag op de achterzijde van de pasfoto de naam vermelden. 

2. In overleg met de trainer wordt de eerste training afgesproken. Voorafgaand aan de eerste training 

moet het inschrijfformulier ingevuld ingeleverd worden, samen met de pasfoto’s en de inschrijfgelden 

genoemd bij punt 3. 

3. Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 12,50.  De bondsgelden voor taekwondo en judo worden via de 

Nederlandse bond geïnd. 

4. De contributies lopen door in de vakantieperioden. 

5. De opzegtermijn bedraagt 2 maanden en wordt per de 1ste of de 15de van de maand (volgend op de dag 

van ontvangst van de opzeggen). Het lidmaatschap dient schriftelijk te worden opgezegd. 
 

Contributie 
 

1. Door middel van ondertekening, geeft u akkoord voor de automatische incasso van de 

contributiegelden. U dient er zelf voor zorg te dragen dat de automatische incasso geïnd kan worden. 

2. De contributiegelden worden per kwartaal (in de eerste maand van het kwartaal) geïnd. 

3. Mocht uw rekening geen automatische incasso accepteren dan moet u dit bij de start van het 

lidmaatschap bespreken met de trainer. 

4. Bij het niet voldoen aan uw financiële verplichtingen zal de Budo-Vereniging een incassobureau 

inschakelen. De kosten van het incassobureau zijn voor uw rekening.  

5. Beoefent men een tweede sport bij de Budo-Vereniging, dan krijgt u 50% korting op de contributie 

van de tweede sport. 
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Social media 
 

1. Het kan voorkomen dat wij tijdens de trainingen, wedstrijden en/of andere bijeenkomsten foto- en/of 

filmmateriaal maken. Dit materiaal maken wij alleen ten behoeve van publicatiedoeleinden voor op 

onze website, ons facebook-account of andere nieuwsuitingen. Natuurlijk gaan wij zeer zorgvuldig 

om met deze gegevens. Daarbij worden geen persoonsgegevens van onze leden vrij gegeven. Tenzij 

het in een specifieke situatie met u is overlegd. 

2. Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van foto- en/of filmmateriaal waar u (of uw kind) op staat 

dan verzoeken wij u dit tijdig kenbaar te maken bij de hoofdtrainer zodat wij hier rekening mee 

kunnen houden. 

3. Bovenstaande geldt alleen voor activiteiten die door Budo-Vereniging Elst zijn georganiseerd. 

Activiteiten die door andere verenigingen en/of bonden zijn georganiseerd vallen onder hun eigen 

richtlijnen. 

4. Wij verzoeken aan onze leden geen foto- en/of filmmateriaal te maken tijdens trainingen, wedstrijden 

en/of andere bijeenkomsten die georganiseerd zijn door Budo-Vereniging Elst. 

 

Financiële gegevens 
1. Kempo, Kickboksen en MMA: Rabobank NL55 RABO 0135 4725 63 t.n.v. Budo-Vereniging Elst. 

2. Tuimelen, Judo en Jiu-jitsu: Rabobank NL24 RABO 0316 8440 12 t.n.v. Budo-Vereniging Elst. 

3. Taekwondo: Rabobank NL15 RABO 0384 0164 80 t.n.v. Budo-Vereniging Elst. 

4. KVK Arnhem: 40119831 

 

Contactgegevens 
1. Voor vragen zijn wij altijd beschikbaar voorafgaand en na de trainingen in de Dojo. Tevens kunt u 

contact met ons opnemen via onze website www.budovereniging-elst.nl. 

2. Voor dringende vragen inzake Kempo, Kickboksen en MMA kunt u contact opnemen met onze 

hoofdtrainer Menno Albouts via 06-22697802. 

3. Voor dringende vragen inzake Tuimelen, Judo en Jiu-jitsu kunt u contact opnemen met onze 

hoofdtrainer Ron Kornman via 06-18120694. 

4. Voor dringende vragen inzake Taekwondo kunt u contact opnemen met onze hoofdtrainer Hamid 

Reza Aghassi via 06-44513143. 

 
 

Tenue tijdens de trainingen 

 
Tuimelen Judogi wit of blauw (judo-pak) 

Judo Judogi wit of blauw (judo-pak) 

Jiu-jitsu Judogi wit of blauw (judo-pak) 

Taekwondo 

Taekwondo-pak, scheenbeschermers, armbeschermers handschoenen, 

kruisbeschermer (tok). Borst- en hoofdbescherming wordt via de 

vereniging geleverd 

Kempo 
zwart kempo pak, kruisbeschermer (tok), mondbeschermer, 

scheenbeschermers, club T-shirt en karatehandschoenen en embleem 

Kickboksen 
Kickboks-broek, kruisbeschermer (tok), mondbeschermer, 

scheenbeschermer, bokshandschoenen, boks-verband en club T-shirt. 

MMA 

MMA-broek, kruisbeschermer (tok), mondbeschermer, 

scheenbeschermers, club T-shirt, MMA-handschoenen, 

bokshandschoenen en boks-verband.  
 

 

 

http://www.budovereniging-elst.nl/
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Contributies vanaf 1 april 2014 
 

Contributie per kwartaal (bedragen in €’s) 

 4 en 5 jaar 5 t/m 13 jaar vanaf 14 jaar 

Trainingsfrequentie 1x per week 2x per week 1x per week 2x per week 1x per week 2x per week 

Tuimelen 45,00 50,00     

Judo   50,00 55,00 65,00 70,00 

Jiu-jitsu   60,00 65,00 70,00 75,00 

Taekwondo   60,00 70,00 80,00 90,00 

Kempo   60,00 70,00 80,00 90,00 

Kickboksen   60,00 70,00 80,00 90,00 

MMA   60,00 70,00 80,00 90,00 

Inschrijfgeld Voor elke sport éénmalig € 12,50 te voldoen bij de hoofdtrainer. 

Bondscontributie Te voldoen in overleg met de trainer. 

Contributie vereniging 
Te voldoen d.m.v. machtiging voor automatische incasso door Budo-Vereniging Elst. 

De bedragen zijn per kwartaal. 

 

 

Bezoekadres 

Sporthal “De Helster” 

Schubertstraat 1 

6661 AW ELST (GLD) 

 

Postadres 

Valburgseweg 58 

6661 EW Elst (GLD) 

 

Website: www.budovereniging-elst.nl 

 

Facebook: budovereniging Elst 

 

http://www.budovereniging-elst.nl/

