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Sportvereniging    Golden Dragon hecht veel waarde aan haar goede naam en de waarden en normen 

waar zij voor staat. Het welvaren van de vereniging valt en staat met het de positieve beleving en 

meerwaarde die zij voor haar leden voortbrengt. Hiervoor hanteert de vereniging spelregels. 

Voordat je je aanmeldt als lid van Golden Dragon is het dan ook van belang om op de hoogte te zijn 

van de spelregels die gelden binnen de vereniging en dat je hiermee akkoord gaat. 

 

 Je hebt recht op 2 gratis proeflessen om een algemene indruk te krijgen van de trainingswijze. 

 Het lesgeld dient maandelijks overgemaakt te worden, en is gebaseerd op één les van 2 uur per 

week. 

 Als gevolg van vakanties en feestdagen kan het voorkomen dat enkele lessen uitvallen. In dit 

geval wordt geen lesgeld gerestitueerd. 

 Wanneer je om welke reden dan ook bent verhinderd, dien je dat per e-mail, tekstbericht of 

telefonisch mee te delen aan je leraar. 

 Het opzeggen of tijdelijk stopzetten van de lessen i.v.m. studie, blessures, e.d., dient schriftelijk 

of mondeling te gebeuren bij je leraar. Doe je dit niet, dan wordt het lesgeld gewoon in rekening 

gebracht. 

 Het bestuur stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen en/of blessures die tijdens of 

buiten de lessen plaatsvinden. 

 Indien de leerling nog geen (zestien) jaar oud is, dienen zijn of haar ouders/voogd het 

inschrijfformulier te ondertekenen en zijn zij verantwoordelijk voor het tijdig voldoen van het 

lesgeld. 

 Zonder schriftelijke toestemming van het bestuur van Golden Dragon zal ik in geen enkel geval 

de wetenschap van het Kung Fu die mij is geleerd, onderwijzen, demonstreren of anderzijds 

bekend maken. 

 Het is mij bekend en ik ga ermee akkoord dat ik in geen enkel geval misbruik mag maken van 

hetgeen ik bij Kung Fu geleerd heb en ieder incident dat aanleiding kan geven tot vechtpartijen 

moet vermijden. Van Kung Fu mag ik slechts gebruikmaken in geval van zuivere zelfverdediging. 

Dit betekent, als ik word aangevallen zonder daar de oorzaak van te zijn. 

 Het bestuur heeft het recht om leden tijdelijk of voorgoed te royeren indien deze regelementen 

niet stipt worden nageleefd of om andere reden die de eer of goede naam van de vereniging in 

gevaar kunnen brengen. 
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