Lesovereenkomst Taekwondo Moutarazak (Locatie: Zaandam) 01-01-2022

Algemeen:
T.B.N nr. : T

Scheidsrechter (Kyorugi): ..........

Jury (Poomsae): ...........

Familienaam : ____________________________________________________________
Roepnaam

: ____________________________________________________________

Adres

: ____________________________________________________________

Postcode

: ________________________ Woonplaats: _________________________

Telefoon

: ________________________ Geboortedatum: ______________________

Nationaliteit : _________________________ Geslacht:

: ____________________________________________________________

Lidmaatschapnummer: ____________

Eenmalig inschrijfgeld
(1e ) ( 2e ) ( 3e ) (4e ) lid Contributie per……………

:

€ 15

:

€

_____________

Bij inschrijving te voldoen

:

€

Ondergetekende verklaart hiermede, zijn Zoon / Dochter / Zichzelf te hebben aangemeld als
lid van de sportvereniging: Taekwondo Vereniging Moutarazak en bevindt zich akkoord met
het huishoudelijke reglement (zie bijlage d.d. 01-01-2022) van Taekwondo Vereniging
Moutarazak, waarvan bij de aanmelding één exemplaar is overhandigd + de Privacy Wetgeving
Formulier. Hij/zij verklaart tevens dat tijdens de duur van het lidmaatschap de bepalingen van
het huishoudelijke reglement volledig zullen worden nagekomen. Bij minderjarigen moet deze
lesovereenkomst worden ondertekend door één der ouders of door de wettelijke
vertegenwoordiger van de minderjarige.
(Alle gegevens+beeldmatriaal worden met de nodige privacy reglement van TVM die u
ontvangen heeft behandeld waarvoor u akkoord gaat bij het tekenen van deze Lesovereenkomst
van TVM).
Datum ondertekening:

9e geup (Gele slip)
: ______________
8e geup (Gele band) : ______________
6e geup (Groene band) : ______________
4e geup (Blauwe band) : ______________
2e geup (Rode band) : ______________
1e Dan/Poom
: ______________
3e Dan/Poom
: ______________

7e geup (Groene slip) : ______________
5e geup (Blauwe slip) : ______________
3e geup (Rode slip) : ______________
1e geup (Zwarte slip) : ______________
2e Dan/Poom
: ______________
4e Dan/Poom
: ______________

M / V

Inschrijfdatum: ________________________Uitschrijfdatum: ______________________
E-mail

Examendatum:

Handtekening: ___________________

Op welke wijze bent U in contact gekomen met T.V.Moutarazak: __________________
_______________________________________________________________________

Contributie voor alle leeftijdsgroepen:
Per maand Per 1/2 jaar
1e lid
€ 25
€ 150
€
25
€ 150
2e lid
Gezinskorting vanaf:
Per maand Per 1/2 jaar
€ 20
€ 120
3e lid
€20
€120
4e lid

Per jaar
€ 300
€ 300
Per jaar
€ 240
€240

LET OP! De contributie dient altijd in de eerste week v/d maand betaald te worden!!!
Betaal je niet in de eerste week v/d maand, dan komt er €5,- administratiekosten bij.
Leeftijd:

Jaar

2022

Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December

Jaar

2023

Jaar

2024

Jaar

2025

Jaar

2026

Jaar

2027

Jaar

2028

VERENIGINGS – REGLEMENT 01-01-2022

8)

TAEKWONDO VERENIGING MOUTARAZAK (Locatie: Zaandam)
ING bankrekening nr.: NL46 INGB 0008334111
Mw C Boujahma-Moutarazak

Website:
E-mail:
Mobiel:
Facebookpagina:
Instagram:

www.lifestylebychaima.com (actueel clubnieuws)
info@lifestylebychaima.com
0618384500 (groepsapp van de club)
Lifestyle by Chaima & Mustapha Moutarazak
Taekwondo_Moutarazak

9)

10)

11)

(beeldmatriaal wordt alléén gepubliceerd bij deze aangegeven social media van Taekwondo
Vereniging Moutarazak met als doeleinde onze Taekwondo Vereniging te promoten)
Als lid van de Taekwondo Moutarazak dient men onderstaande regels in acht te nemen.
1)
Bij inschrijving dient eenmalig €15,- inschrijfgeld betaald te worden.
2)
De contributie bedraagt:

Contributie voor alle leeftijdsgroepen:
Per maand
Per 1/2 jaar
1e lid

3)

4)

5)

6)

7)

13)
14)

Per jaar
15)

€ 25

2e lid
Gezinskorting vanaf:
Per maand
3e lid
4e lid

12)

€ 20

€ 150

€ 300

Per 1/2 jaar

Per jaar

€ 120

€ 240

Contributie dient te voldoen binnen de eerste week van de nieuwe maand op de
bankrekening van Taekwondo Vereniging Moutarazak. Anders wordt er € 5,administratiekosten in rekening gebracht.
Opzeggingen van het lidmaatschap bij minderjarigen dient (schriftelijk) door één van de
ouders of door hun wettige vertegenwoordiger te gebeuren.
Hierbij dient men 1 maand opzegtermijn in acht te nemen en dus €25,- te betalen.
Ieder lid dient op aangeven van de hoofdtrainer lid te worden van de Taekwondo Bond
Nederland (TBN). Het contributiejaar loopt gelijk met het kalenderjaar. Nieuwe leden
betalen een eenmalig inschrijfgeld en, afhankelijk van de aanmelddatum, een evenredig
bedrag van de volledige jaarcontributie. De kosten hiervan zijn:
Jeugd t/m 13 jaar € 31,- per jaar; Jeugd 14 t/m 17 jaar € 37,- per jaar; Senioren 18 jaar
en ouder € 42,- per jaar; Eenmalig inschrijfgeld € 7,50.
U krijgt automatisch een acceptgirokaart thuis gestuurd. Hiervoor krijgt men het
zogenaamde Bondspaspoort dat recht geeft op deelname aan wedstrijden en examens
en tevens is men dan ook collectief verzekerd voor ongevallen door de TBN.
Het 1e dan/poom-examen (zwarte band) kan niet eerder plaatsvinden dan na een 3-jarig
lidmaatschap onafgebroken bondslid van de Taekwondo Bond Nederland (TBN).
Tijdens de training mag niet gegeten of gedronken worden (ook geen kauwgom of
snoep). Het wordt aangeraden uit medische overwegingen om minstens 2 uur voor de
training niet te eten.
Het is verboden sieraden te dragen tijdens de training (geen sieraden betekent ook geen
oorringen). Dit in verband met blessuregevaar.

16)

17)
18)
19)

20)
21)
22)
23)

Het uiterlijk van de beoefenaar dient verzorgt en correct te zijn (oa. schone handen en
voeten, schone en korte nagels).
De leden dienen op tijd aanwezig te zijn (zowel voor trainingen, alsook
wedstrijden). Bij verhindering dient men zich van te voren af te melden
bij een van de trainers.
Tijdens de training dient men in een schoon wit pak (Dobok) gekleed te zijn.
De heren moeten een protector dragen. De dames wordt aangeraden een BH te dragen.
Schoenen zijn alleen bij medische redenen toegestaan (bv. voetschimmel/wratten) en er
dient voor aanvang van de training melding van te worden gemaakt.
Je dient tijdens trainingen je dobok (tkd pak) met band te dragen of de officiële club tshirt die je kunt bestellen bij de trainer te met de taekwondo broek + band van je huidige
dobok (taekwondopak die je hebt aangeschaft). Deze uniformiteit is puur om eenheid te
creeëren onder alle clubleden en professionaliteit.
Voor zoekgeraakte kledingstukken, geld of andere waardevolle zaken kan de vereniging
niet aansprakelijk worden gesteld.
De vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of ongevallen
die, uit welke oorzaak dan ook, zijn ontstaan tijdens het verblijf in de vereniging.
Na 1 maand training is men verplicht een Dobok (taekwondo pak) aan te schaffen,
eventueel te bestellen via de vereniging.
Behoudens uitzonderingen zullen er examens worden afgenomen. Bij onvoldoende
lesuren kan men niet op examen!
Alleen leden die regelmatig aan de trainingen deelnemen en de financiële
verplichtingen naar de vereniging hebben voldaan, kunnen door de hoofdtrainer
worden voorgedragen voor deelname aan wedstrijden en examens.
Bij het betreden of verlaten van de oefenruimte dient men de staande groet uit te
brengen. Binnen de oefen ruimte heerst stilte (Ook voor en na de training!).
Het is een lid niet toegestaan en verboden stimulerende middelen te gebruiken. Bij
constatering volgt schorsing, dan wel uitsluiting van de vereniging.
Het is de leden verboden misbruik te maken van wat zij bij het beoefenen van de
Taekwondo sport hebben geleerd. Hun houding en gedrag dient zowel voor, tijdens
als na de training correct te zijn.
Indien een lid zich binnen de vereniging zich ernstig misdraagt, zal de vereniging
overgaan tot schorsing.
Elke lid dient zorg te dragen voor het in goede staat houden van de
verenigingsmaterialen.
Taekwondo Moutarazak is tevens geregistreerd bij de Taekwondo Bond Nederland
(TBN) nr.: TV112053 en bij de Kamer van Koophandel nr.: 73811246.
Hoe gaat Taekwondo Moutarazak met mijn persoonsgegevens om en AVG?
Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is
voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt.
Beeldmatriaal wordt alleen gebruikt ter clubpromotie en om ’n steentje bij te dragen aan
de gemeenschap door jong/oud te motiveren te gaan bewegen en sporten.
Lees ook het toegevoegde document ‘’Privacy Reglement van Taekwondo
Vereniging Moutarazak’’ die bij dit clubcontract hoort waarvoor u heeft getekend.
Taekwondo Vereniging Moutarazak hoopt dat u zich aan deze regels zult houden en
wenst u veel sportplezier.
Datum ondertekening:

Handtekening : ___________________

Privacy Regelement PRIVACYVERKLARING (versie 01-01-2022)
Taekwondo Vereniging Moutarazak locatie Zaandam
Dit is een privacyverklaring van taekwondo Vereniging Moutarazak gevestigd te Zaandam, ingeschreven in het handelsregister
van de Kamer van Koophandel en aangesloten bij Taekwondo Bond Nederland. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens
wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de
verwerking ervan veilig en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
1.1 Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:
(a) of als wettelijk vertegenwoordiger van een minderjarige een lidmaatschap aangaat;
(b) deelneemt aan activiteiten, georganiseerd door onze organisatie (bv wedstrijden, clubexamens);
(c) deelneemt aan activiteiten, welke buiten onze organisatie worden georganiseerd (bv. Dan-examens);
(d) via onze website contact met ons legt.
1.2 WIJ VERZAMELEN DAARBIJ DE VOLGENDE (PERSOONS)GEGEVENS:
Ad (a) naam adres, woonplaats, geboortedatum, geslacht, bankrekeningnummer, emailadres, telefoonnummer door u aangegeven
relevante gezondheidsgegevens;
Ad (b) relevante gegevens voor deelname aan en organisatie van activiteiten (bv. gewicht, graduaties);
Ad (c) relevante gegevens voor deelname aan en organisatie activiteiten (bv. gewicht, pasfoto);
Ad (d) naam en emailadres.
1.3 Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel):
Ad (a) contact te leggen indien dit noodzakelijk is, controle uit te voeren of deelname aan trainingen rechtmatig geschiedt;
Ad (b) te borgen dat deelnemers op verantwoorde wijze kunnen deelnemen aan de activiteiten;
Ad (c) om de door de organiserende partij vereiste gegevens te kunnen aanleveren;
Ad (d) antwoord te kunnen geven op vragen welke gesteld worden door bezoekers.
2. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR
2.1 U kunt contact opnemen info@lifestylebychaima.com indien u:
(a) meer informatie wenst over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;
(b) vragen heeft naar aanleiding van deze privacyverklaring;
(c) inzage wenst in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
(d) correctie, beperking, wissing of overdracht van uw gegevens wenst;
(e) bezwaar maakt tegen het gebruik van uw gegevens door Taekwondo Vereniging Moutarazak.
3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS
3.1 Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring
genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.
4. DERDEN
4.1 Wij verstrekken uw gegevens aan de volgende derden:
(a) Taekwondo Bond Nederland (TBN);
(b) Organiserende partijen van evenementen waaraan u wenst deel te nemen
(c) Subsidiërende partijen (bv. Gemeente Zaanstad)
Deze derden gebruiken de gegevens om:
Ad (a) u te registreren als bondslid;
Ad (b) deze te gebruiken voor de organisatie van evenementen waaraan u deelneemt;
Ad (c) te voldoen aan de informatieplicht, gesteld door deze instanties.
4.2 Wij kunnen beeldmateriaal van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten publiceren op o.a. onze website
www.lifestylebychaima.com, social media Facebook pagina Lifestyle by Chaima, Instagram Taekwondo_Moutarazak, Groepsapp met alle
ouders van de leden of kranten tenzij u daartegen ‘n schriftelijk bezwaar aantekent op de dag dat u zich inschrijft d.m.v. uw schriftelijke
brief met motivatie bij het clubcontract toe te voegen en te overhandigen aan de hoofdtrainer. U kunt de hoofdtrainer schriftelijk vragen
uw gegevens of beeldmateriaal te verwijderen ‘’indien’’ deze niet ter zake doen voor het doel waarvoor ze verzameld of gepubliceerd
(beeldmateriaal) zijn conform het clubreglement en de afspraken. Juiste doeleinde: Al het beeldmateriaal wordt alléén gebruikt ter
clubpromotie van Taekwondo Vereniging Moutarazak en om ’n steentje bij te dragen aan de gemeenschap en zo jong en oud te motiveren
om te bewegen en sporten. Verder wordt al het beeldmateriaal NIET gebruikt voor commerciële doeleinde e.d. In verband met
persoonlijke bijzondere omstandigheden kan een betrokkene in bij de wet geregelde gevallen verzet aantekenen tegen de verwerking van
bepaalde gegevens. Het verzoek dient Schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend bij Taekwondo Vereniging Moutarazak. Binnen vier
weken na ontvangst van het verzoek of het verzet wordt beslist of deze gerechtvaardigd is. Indien het verzet gerechtvaardigd is, wordt de
verwerking direct beëindigd. Taekwondo Vereniging Moutarazak is niet verplicht gehoor te geven aan een verzet als het verstrekken van
gegevens door Taekwondo Vereniging Moutarazak wettelijk verplicht is
5. BEWAREN VAN UW GEGEVENS
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.
6. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING
6.1 Het kan voorkomen dat Taekwondo Vereniging Moutarazak deze verklaring in de toekomst wijzigt. Wij bevelen daarom aan om deze
privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 28 mei 2018.

Privacy Wetgeving Formulier(versie 01-01-2022)
Taekwondo Vereniging Moutarazak locatie Zaandam
Vanaf 25 mei 2018 is de AVG ingegaan en handhaaft de Autoriteit
Persoonsgegevens (AP), de Nederlandse privacytoezichthouder, de nieuwe privacywet.
Dit geldt voor alle sportverenigingen. Als lid dien je de onderstaande gegevens in te vullen +
onderstaande punten aan te vinken op dit formulier. Deze gegevens voegen we toe aan het club reglement van
Taekwondo Vereniging Moutarazak locatie Zaandam, waarvoor u ook heeft getekend.

Voornaam:…………………………………………………………………….
Achternaam:………………………………………………………………….
Email:…………………………………………………………………………….
⃝ Ik geef toestemming voor het eventueel publiceren van beeldmateriaal dat gepubliceerd
wordt op de website: www.lifestylebychaima.com en/of de club facebookpagina: Lifestyle by
Chaima en/of club facebook Mustapha Moutarazak en/of het club instagram account:
Taekwondo_Moutarazak en/of de clubleden groepsapp van de hoofdtrainer Chaima
Moutarazak. Ik ga hier akkoord mee omdat ik weet dat Taekwondo Vereniging Moutarazak
alleen op deze genoemde social media het beeldmateriaal (foto’s en/of videos) publiceert
puur ter promotie van de club en om ’n steentje bij te dragen aan de gemeenschap voor
jong/oud te motiveren om te bewegen en sporten.
⃝ Ik geef toestemming voor het versturen van mijn persoonsgegevens omtrent het
lidmaatschap van de TBN (Taekwondo Bond Nederland) om in te schrijven, welke verplicht is
voor o.a. wedstrijden en het doen van landelijke dan-examens.
⃝ Ik geef toestemming voor het invullen van mijn persoonsgegevens voor deelname aan
wedstrijden en examens.
⃝ Ik geef toestemming voor publicatie van mijn persoonsgegevens (naam, achternaam)
omtrent wedstrijden en examens op het internet en in de kranten.
⃝ Ik geef toestemming dat mijn akkoord met handtekening van kracht is en blijft voor ook
in de toekomst als ik mij of mijn kind(eren) uitschrijf/lidmaatschap stop bij Taekwondo
Vereniging Moutarazak. Ik ga akkoord met beeldmateriaal (foto’s en videos) + bovenstaande
punten die gepubliceerd blijven voor de juiste doeleinde zoals afgesproken hier boven
benoemd bij het Privacy Reglement van Taekwondo Vereniging Moutarazak.
❐ Ik heb op de website van Taekwondo Vereniging Moutarazak:
www.lifestylebychaima.com de kopjes in de menubalk: ‘’Club info & Lidmaatschap’’ +
‘’Clubnieuws’’ gelezen/bekeken en ik ga akkoord met de regels van Taekwondo Vereniging
Moutarazak en de lesovereenkomst van Taekwondo Vereniging Moutarazak.
Handtekening Lid:
…………………………………………………………………………….

Datum:
…………………………………………..

*Bij minderjarigen dient een van de ouders/verzorgende ’n handtekening te zetten

