
                     Chon-Ji Schilde VZW         CLUBREGLEMENT

Als erkende sportvereniging met 5 trainingsdagen per week en meer dan 120 clubleden,
is het noodzakelijk om een clubreglement te hebben voor de goede werking.
Van ieder ingeschreven lid en ook van hun de ouders wordt verwacht dat ze dit reglement 
gelezen hebben.

1. SPORTHAL
1.1  Het is verboden om de sporthal te betreden met schoenen of sportschoenen
      met donkere zolen.

Om strepen te vermijden, zijn door de school rubber matten of blauwe kapjes voorzien 
die je over de schoenen kan trekken vooraleer de zaal te betreden.

1.2  Er mag niet gegeten of gedronken worden in de sportzalen.
       Tijdens de training wordt steeds een kleine drankpauze voorzien.
1.3 Lege drinkflesjes, brikjes of ander afval wordt altijd in de voorziene 
       afvalbakken gedumpt.
1.4  Het sportmateriaal dat zich in de zaal bevindt, kan ook van anderen zijn.
       Dit kan of mag gebruikt worden met toestemming van een trainer.
1.5 Ons eigen materiaal wordt altijd behandeld met respect.

2. ETIQUETTE EN DISCIPLINE.
2.1  Je komt steeds op tijd op de training.
2.2  Bij het binnenkomen en buitengaan van de trainingszaal wordt er steeds gegroet.
       Ook tijdens de training wordt de trainingspartner steeds gegroet bij start en stop van 
       een oefening.
2.3  Er is een uitgesproken respect naar de hogere in graad en naar de trainers.
2.4  Bij contacttechnieken is zelfbeheersing, controle en voorzichtigheid een noodzaak.
2.5  Er worden tijdens de training geen andere technieken uitgevoerd dan deze 
       die zijn uitgelegd. 

3. HYGIENE EN KLEDIJ
3.1  Voeten moeten proper zijn bij aanvang van de training.
3.2  Nagels van handen en voeten moeten steeds kort geknipt en proper zijn.
3.3  De dobok ( taekwondo- of hapkidopak ) moet bij aanvang van de training gewassen 
      en gestreken zijn.
3.4  Een dobok bestaat uit 3 delen: broek, blouse of bovendeel en tie of gordel.
3.5  Deze 3 delen worden altijd tijdens de training gedragen.
3.6  Meisjes dragen een T-shirt onder het bovendeel.
3.7 Omkleden gebeurt steeds in de daarvoor voorziene kleedkamers.
3.8  Bij ziekte of kwetsuren wordt aangeraden om niet deel te nemen aan de trainingen
       en het lichaam te laten rusten.
3.9  Er worden geen juwelen of horloges gedragen tijdens de trainingen.

4. KUP en DAN-EXAMENS.
4.1  Er worden 2 kup-examens ingericht per seizoen:
       1 eind november - begin december en 1 eind mei - begin juni.
4.2  Je komt zeker op tijd naar het examen.
4.3  De onderdelen die je moet kennen, bereid je grondig voor.
4.4  Examenprogramma’s ( taekwondo) zijn via de website (www.chonjischilde.be) te 

bekijken. Het paswoord dat je daarvoor nodig hebt, bekom je bij de trainer.
4.5  Indien de vereiste kennis niet voldoende is in de trainingen voor het examen,
       kunnen de trainers je deelname aan het examen weigeren.
4.6  Omdat de vereiste programma’s ruim op voorhand worden gegeven, 



       worden geen herexamens ingericht.
4.7  Indien je omwille van een geldige reden niet aanwezig kan zijn op het examen, meld je 

dit tijdig aan iemand van de trainers. Bij ziekte kan de dag zelf ook.
       Zonder GOEDE REDEN is er geen uitstel mogelijk en moet je wachten op de volgende 
      kupexamens.
4.8  Leden die voor zwarte gordel (1ste dan) of hoger gaan, doen voor een optimaal resultaat 

aan grondige zelftraining op basis van de info die ze gekregen hebben op de club en 
tijdens de danstages. Bij niet voldoende resultaat kunnen de trainers voorstellen om het 
danexamen uit te stellen.

5. ADMINISTRATIE EN LIDGELDEN
5.1  Het in orde maken van administratieve zaken (zoals doktersbewijzen), lidgelden,
      betalingen van aangekocht materiaal… worden binnen de 2 weken in orde gemaakt.
5.2  Je kan het lidgeld jaarlijks betalen, dit gebeurt dan in september.
       Je kan het lidgeld halfjaarlijks betalen, dit gebeurt dan in september en februari.
5.3  Je moet iedere training in het bezit zijn van je VTB of IHF licentie.
5.4  De VTB-IHF licentie wordt ieder jaar verlengd en betaald.
       Het tijdstip van betaling wordt gemeld.
5.5  Indien je een blessure oploopt tijdens de training, wordt dit ten laatste bij afloop van de
       training gemeld aan de trainer (dit is noodzakelijk voor de verzekering).
5.6  Om een juist beeld te krijgen van een clublid als individu, vragen we om alles te melden
       wat nodig is (ook medisch ).

6. BUITEN DE TRAININGEN
6.1  Het is absoluut verboden om deze sport of de geziene technieken buiten de club
      te gebruiken om zich te manifesteren.
6.2  Het is absoluut verboden om de geziene technieken buiten de trainingen aan anderen 
       aan te leren.

7. OUDERS
7.1  Je kinderen moeten steeds op tijd op de training aanwezig zijn.
7.2  Er moet iemand van de trainers aanwezig zijn, voor je je kinderen achterlaat 
       aan de trainingszaal.
7.3  Kinderen worden op tijd afgehaald aan de deur van de sporthal of in de bovenzaal.
7.4  Indien de training nog niet afgelopen is, mag je de zaal in stilte binnen.
7.5  Wil je tijdens de training blijven kijken, vragen we stilte, geen GSM’s en geen contact
      met uw eigen of andere kinderen.
7.6  Er wordt niet gefilmd of er worden geen foto’s gemaakt tijdens de examens.
7.7  Het is niet toegelaten om een examen bij te wonen
7.8  Er is geen discussie rond examenuitslagen, vragen kan je wel stellen.

8. BEELDMATERIAAL
8.1  Foto’s en filmpjes die gemaakt worden in het kader van trainingen en clubactiviteiten 

(wedstrijden, demo’s, initiaties, opendeurdag, recepties…) kunnen gepubliceerd worden 
op de website, in folders of in publicaties van de gemeente. Indien je wenst dat foto’s van 
jou niet gepubliceerd worden, laat het dan schriftelijk of per mail weten aan het bestuur 
of de trainers. 

Moesten er punten zijn waarover je vragen hebt, dan kan je steeds terecht bij 
iemand van de trainers.

VTB = taekwondo licentie
IHF = hapkido licentie


