REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

Artikel 1 : aansluiting
Iedere karateka dient een formulier “vergunningsaanvraag” te naamtekenen alvorens hij als lid kan
aanvaard worden.
De minderjarige aanvrager zal het formulier door één der ouders of door de voogd laten
ondertekenen.
De afgeleverde vergunning omvat tevens een verplichte verzekering tegen ongevallen.
Het is verboden les te volgen, te oefenen of aan wedstrijden deel te nemen zonder in het bezit te zijn
van een geldige vergunning.
De verzekering heeft uitwerking na betaling aan de nationale bond.
Het bestuur is vrij een lid te weigeren.

Artikel 2 : transfert
Elke karateka is in de club ingeschreven voor de duur van één jaar.
Alle transferten gebeuren overeenkomsten de reglementering van de vzw Vlaaamse Karate
Federatie.
Elke aanvraag tot transfert dient te gebeuren via het clubbestuur.
Artikel 3 : bijdragen
De jaarlijkse clubbijdrage dient betaald te worden vóór september van het sportjaar of bij de eerste
inschrijving in de club. Het bedrag van de bijdrage wordt door het bestuur vastgesteld. Leden
beneden de 18 jaar genieten een vermindering van de bijdrage.
Artikel 4 : training
De karatekas worden verzocht minstens tweemaal per week te oefenen. Van de leden wordt
discipline verwacht; zowel tijdens als na de les. Er wordt een netheid van lichaam en kimono geëist
tijdens de lessen. Elk lid zal mee helpen aan het onderhoud van de dojo en het materiaal. Tijdens de
lessen zullen geen voorwerpen gedragen worden die de tegenstrevers of partners kunnen kwetsen.
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Artikel 5 : graduatie
Opdat een lid aan aan de graduatieproef zou kunnen deelnemen moet hij een bepaalde wachttijd
doormaken maar tevens een minimum aantal trainingen hebben bijgewoond. Het moet in het bezit
zijn van een geldige vergunning, het clubgeld hebben betaald en in orde zijn met de
graduatievoorwaarden (zie examenprogramma).

Artikel 6 : ontslag
Ontslag dient schriftelijk te gebeuren overeenkomstig de modaliteiten voorzien in artikel 2 van dit
reglemenent.
Het bestuur van de club kan volgende sancties toepassen :
-

de berisping

-

de schorsing

-

de definitieve uitsluiting

De club is vrij het dossier betreffende de tuchtstraf al dan niet over te maken aan de federatie en
andere clubs.
Artikel 7 : aanwenden van gevechtstechnieken
De aangeleerde technieken mogen slechts in sport- en clubverband aangewend worden. Het niet
naleven van dit reglement kan bestraft worden met de sancties voorzien in artikel 6. Uitzondering
wordt gemaakt voor gevallen van wettige zelfverdediging zoals voorzien in artikel 416 en 417 van het
strafwetboek.
Artikel 8 : ongevallen
Alle ongevallen dienen onmiddellijk aan het secretariaat meegedeeld te worden dat de vereiste
formulieren aan de betrokkene zal overhandigen.
Artikel 9 : privacy
Uw gegevens worden opgenomen in onze databank en doorgegeven aan Bloso.
Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de
verwerking van persoonsgegevens
Art. 9. § 1. Indien persoonsgegevens betreffende de betrokkene bij hemzelf worden verkregen, moet
de verantwoordelijke voor de verwerking of diens vertegenwoordiger uiterlijk op het moment dat de
gegevens worden verkregen aan de betrokkene ten minste de hierna volgende informatie
verstrekken, behalve indien hij daarvan reeds op de hoogte is :
a) de naam en het adres van de verantwoordelijke voor de verwerking en, in voorkomend geval, van
diens vertegenwoordiger;
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b) de doeleinden van de verwerking;
c) het bestaan van een recht om zich op verzoek en kosteloos tegen de voorgenomen verwerking van
hem betreffende persoonsgegevens te verzetten, indien de verwerking verricht wordt met het oog
op direct marketing;
d) andere bijkomende informatie, met name :
-de ontvangers of de categorieën ontvangers van de gegevens,
-het al dan niet verplichte karakter van het antwoord en de eventuele gevolgen van
nietbeantwoording,
-het bestaan van een recht op toegang en op verbetering van de persoonsgegevens die op hem
betrekking hebben; behalve indien die verdere informatie, met inachtneming van de specifieke
omstandigheden waaronder de persoonsgegevens verkregen worden, niet nodig is om tegenover de
betrokkene een eerlijke verwerking te waarborgen;
e) andere informatie afhankelijk van de specifieke aard van de verwerking, die wordt opgelegd door
de Koning na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Artikel 10 : portretrecht
Tijdens de clubactiviteiten, of activiteiten waaraan Akiyama deelneemt of meewerkt, kunnen foto's
en/of videobeelden genomen worden waarop uw kinderen en/of uzelf mogelijks te zien zijn.
Deelname aan activiteiten betekent dat u toestemming verleent dat Akiyama deze beelden in het
kader van zijn werking op al zijn dragers, zoals o.m. website, tijdschriften en folders, publiceert.
Deze foto's mogen op geen enkele manier door derden verder verspreid worden. Akiyama zal deze
foto's ook niet bezorgen aan commerciële firma's die er dan vrij over zouden kunnen beschikken
voor hun publiciteit.
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