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Nieuwsbrief: nieuwe leden.
De periode van proeflessen is (bijna) ten einde. We hopen dat we je enthousiast hebben weten te maken voor de
Koreaanse krijgskunst Tang Soo Do (TSD). In deze nieuwsbrief willen we je graag
ag informeren over het lidmaatschap bij
onze vereniging.
Wat is het belangrijkste tijdens de lessen?
Het belangrijkste tijdens het trainen is niet de prestatie op zich, maar het plezier wat je er aan ontleend.
ont
Plezier zorgt
voor ontspanning en brengt mensen
sen dichter bij elkaar. Je kunnen ontspannen is een belangrijke eigenschap met veel
oordelen zoals bijv. snelheid, reactievermogen, of creativiteit. Een les is een feest, maar je moet wel zelf de slingers
ophangen. Door hard te werken, te luisteren naar de aanwijzingen van je instructeur, regelmatig en constant te oefenen.
Tijdens de lessen is er ruimte voor evaluatie en theorie. Zo kun je ook verwachten dat het wedstrijdreglement wordt
besproken, hoe om te gaan met zenuwen, hoe toegaat tijdens een examen.
examen. Trainingen zijn er tevens om de eigen
creativiteit te vergroten,
ergroten, bijvoorbeeld door te oefenen voor demonstraties.
Is er een (inter-)nationale
)nationale erkenning van de dojang?
Tang Soo Do Studio Chiban
an is als studio aangesloten bij de Nederlandse bond NTSDA (Nederlandse Tang Soo Do
Associatie) en internationale bond, WTSDA (World Tang Soo Do Association). Tang Soo Do Studio Chiban werkt
uitsluitend met WTSDA/NTSDA erkende instructeurs. Beide organisaties
organisaties staan borg voor kwaliteit van de lessen.
lessen
Wat voor soorten lidmaatschap zijn er?
Er is 1 soort lidmaatschap mogelijk binnen Tang Soo Do Studio Chiban: beoefenaar. Een beoefenaar kan deelnemen
aan alle activiteiten van de dojang, de NTSDA en WTSDA. De beoefenaar mag deelnemen aan examens. Een
beoefenaar draagt een do bohk (oefen kleding) met alle verplicht voorgeschreven emblemen (Nederlandse(Nederlandse en
Koreaanse vlag, NTSDA en WTSDA embleem). Indien de beoefenaar wil deelnemen aan door NTSDA of WTSDA
uitgeschreven toernooien, dient de beoefenaar te beschikken
beschikken over een wedstrijduitrusting (hoofd-,
(hoofd voet-, hand-, gebits
- en kruisbescherming) De beoefenaar wordt als lid aangemeld bij de Nationale en Internationale organisatie
(NTSDA/WTSDA). Aan de inschrijvingen zijn eenmalige inschrijfkosten verbonden.
Betalingscondities
De jaarcontributie loopt vanaf de 1ste van de maand vanaf het moment van inschrijving voor een periode van 12
maanden. De contributie moet in 12 (automatische) maandelijkse termijnen betaald worden, Voor lidmaatschappen die
gedurende de maand starten
rten wordt uitgegaan van de 1ste van de daarop volgende maand. Voor de lopende maand geldt
een contributie naar rato van het aantal lessen. Alle kosten verbonden aan innen van achterstallige contributie, zowel
gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voorr rekening van het desbetreffende lid of diens wettelijke vertegenwoordiger,
ver
indien het lid minderjarig is. De contributie kan per jaar worden aangepast.
Automatische incasso
Bij Tang Soo Do Studio Chiban werken wij via automatische incasso. Het bedrag wordt rond de 23ste van elke
kalendermaand
dermaand afgeschreven. Voor jaarlijkse vooruitbetalingen geldt een korting van 2,5%. Het formulier voor de
automatische incasso kunt u op de
e website downloaden. Wilt u bij Chiban komen sporten
orten dan dient u dit formulier
uit te printen, in te vullen en te ondertekenen.
nen.
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Maandelijkse kosten
De maandelijkse kosten zijn op aanvraag beschikbaar. Neem daarvoor contact op via het contactformulier
contact
op de website
of stuur een email naar babak@chiban.nl
Aansprakelijkheid
Tang Soo Do Studio Chiban kan niet
iet aansprakelijk worden gesteld voor zoekgeraakte eigendommen en/of ongevallen.
Leden die zich schuldig maken aan wangedrag of de goede naam en eer van Tang Soo Do Studio Chiban, NTSDA of
WTSDA in opspraak brengen, kunnen tijdelijk of voorgoed de toegang tot de dojang worden
worden ontzegd en verliezen hun
rechten, maar behouden hun lopende financiële verplichtingen.
Wijzigingen lidmaatschap
Alle wijzigingen met betrekking tot het lidmaatschap moeten schriftelijk worden doorgegeven aan het secretariaat
(babak@chiban.nl).
Opzegging van het lidmaatschap
Het lidmaatschap bij Chiban
an loopt stilzwijgend door, behoudens schriftelijke opzegging – met inachtneming
in
van een
opzegtermijn van 1 maand – gericht aan het secretariaat van Tang Soo Do Studio Chiban.
Eenmalige kosten
Bij inschrijving gelden eenmalige kosten. Door je in te schrijven bij Tang Soo Do Studio Chiban
Chi
krijg je een boekje met
daarin informatie over Tang Soo Do. Tevens krijg je een internationale deelname pas vanuit de WTSDA.
Bestellingen TSD artikelen
Bestellingen voor artikelen worden gedaan via Master Babak. De artikelen worden in de regel binnen
bin
14 dagen na
(vooruit-)) betaling tijdens de les geleverd. Afspraken over andere leveringsmomenten
leveringsmomenten zijn mogelijk.
(Mogelijke) andere kosten voor de beoefenaar
Indien je wilt deelnemen aan wedstrijden of examens brengt dat extra kosten met zich mee.
Wat zijn de trainingstijden?
Er bestaat de mogelijkheid drie keer per week te trainen. Daarnaast is er de mogelijkheid tot het volgen
van wedstrijdtrainingen. De data voor deze trainingen staan op onze website, evenals
evenals de adressen.
Wedstrijdtrainingen
Twee weken
eken voorafgaand aan ieder toernooi worden op de zondagmiddag wedstrijdtrainingen
strijdtrainingen georganiseerd.
Deze zijn voor alle leden van Tang Soo Do Studio Chiban te volgen zonder verdere kosten.
Afwezigheid
Indien je een avond niet kunt trainen dien je dit tijdig telefonisch, via e-mail of via sms af te melden
(telefoon: 06 - 53161225, e-mail: babak@chiban.nl).
babak@chiban.nl
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Hoe zit dat met examens?
Voor beoefenaren zijn jaarlijks 2 á 3 examen momenten. De data worden op de website (www.chiban.nl) geplaatst.
Beoefenaren worden voorgedragen door de instructeur en ontvangen daartoe 2 weken voor het examen een schriftelijke
uitnodiging. Geheel conform traditie van een Koreaanse krijgskunst kan door beoefenaren (of diens wettelijk vertegenwoordiger) geen verzoek worden ingediend deel te mogen nemen aan een examen. De kosten van de gup-examen
gup
zijn
€ 25,00 per keer.
Welke formulieren moet ik inleveren?
Bij je volgende les kun je het inschrijfformulier Tang Soo Do Studio Chiban
an inleveren bij Master Babak, hij zal vragen
welke soort inschrijving je wil en eventueel
tueel je maten voor je Do Bohk opnemen.
Wat kan ik doen als ik lid ben bij een andere NTSDA/WTSDA sportschool?
Als je lid bent bij een andere sportschool is het niet mogelijk je in te schrijven Tang Soo Do Studio Chiban. Wel is het
mogelijk mee te trainen.
Er bestaan 2 mogelijkheden, je komt incidenteel trainen (12 keer per jaar) dan zijn er geen kosten verbonden aan het
meetrainen. Indien je meer wilt trainen is dit mogelijk voor € 2,50 per les. Je kunt er ook voor kiezen structureel mee te
trainen. In dat geval geldt een reductie van 50% op de normale jaarcontributie. Dit bedrag is bij jaarlijkse vooruitbetaling
verschuldigd. Er gelden voor leden van andere sportscholen twee restricties:
•
•

Je kan alleen TSD artikelen bestellen bij je eigen sportschool, tenzij de sportschool
sportschool deze artikelen niet in zijn
assortiment voert.
Je kan niet participeren in het onderdeel sportschool demonstraties bij de wedstrijdtrainingen.

Indien je bent ingeschreven bij een andere dojang, maar structureel meetraint bij Tang Soo Do Studio Chiban, worden
deze lessen doorgegeven aan je eigen instructeur, zodat hij daar eventueel rekening mee kan houden bij de voordracht
voor het examen.

Heb je nog meer vragen?
vragen
Heeft u nog vragen,
agen, dan kunt u contact opnemen met;
Hoofdinstructeur,

e

Babak Javid (Master 4 dan),
tel: 06 - 53161225,, e-mail: babak@chiban.nl
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