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HUISHOUDELIJK REGLEMENT BUDOCENTRUM HET GROENE HART 
 
Contributie 
De contributie, te voldoen door de contribuant, wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur van stichting “Budocentrum Het Groene Hart” 
(verder te benoemen als “stichting”) en middels een schrijven bekend gemaakt aan de contribuant. 
De contributie wordt maandelijks vooraf geïnd via automatische incasso op de laatste dag van de maand voorafgaande aan die 
waarover de contributie verschuldigd is. Dit is tevens de enige manier waarop de contributie te voldoen is. 
Contribuanten die niet voldoen aan hun contributieverplichting wordt de toegang tot de stichtingsfaciliteiten geweigerd totdat de 
contributie is voldaan. 
 
Opzegging 
De contribuant is ten allen tijden gemachtigd zijn contributie stop te zetten. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren met in acht name 
van 1 maand opzegtermijn en geadresseerd te worden aan de administratie. Opgezegd in de lopende maand betekent dat men nog 1 
maal contributie verschuldigd is. Gedurende de opzegperiode kan de contribuant blijven trainen. Hierna zal de contribuant niet langer 
gerechtigd zijn gebruik te maken van de stichtingsfaciliteiten.  
 
Gedrag 
Het bestuur behoudt zich het recht voor om personen die zich gedragen in strijd met de normen en waarden van de stichting de 
toegang te ontzeggen tot de stichtingsfaciliteiten. Het betreft hierbij zowel wangedrag binnen als ook buiten de stichtingsfaciliteiten.  
Schade door contribuant toegebracht aan stichtingseigendommen dan wel aan de dojo zullen op de contribuant verhaald worden. 
 
Aansprakelijkheid 
Door het voldoen van de contributie heeft de contribuant het recht gebruik te maken van de stichtingsfaciliteiten. Dit is volledig voor het 
eigen risico van de contribuant en geldt voor zowel de sportzaal (dojo) als de door de stichting verzorgde trainingen / wedstrijden. 
De stichting kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de lesinhoud van de door de stichting aangetrokken instructeurs. De 
instructeurs geven hun lessen onder eigen verantwoording. 
De contribuanten die gebruik maken van de stichtingsfaciliteiten zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen gezondheid tijdens de 
trainingen / wedstrijden en tijdens het verblijf in de sportzaal (dojo). Dit betekent dat de contribuant zelf zijn gesteldheid en grenzen aan 
zijn uithoudingsvermogen erkent en controleert. Overschrijding van deze grenzen zijn voor eigen verantwoordelijkheid van de 
contribuant. 
Voor minderjarige contribuanten zijn de ouders/voogd/verzorgers verantwoordelijk voor het voornoemde. 
De stichting kan niet aansprakelijk worden gesteld voor zoekraken van eigendommen. 
 
Overige 
1. De contribuant dient adreswijzigingen direct door te geven aan de administratie. 
2. Binnen de stichting is het mogelijk aan de stichting en sport gerelateerde artikelen te kopen. Artikelen welke besteld moeten 

worden, dienen voor bestelling voldaan te zijn aan de administratie. 
3. Binnen het gebouw waar de stichting haar ruimte huurt geldt een algeheel rook- en alcoholverbod. 
4. De ruimte welke de stichting huurt/gebruikt dient schoon gehouden te worden. 
5. De contribuant zal altijd schoon (onder andere korte nagels, schone voeten) en schoon gekleed de lessen volgen. 
6. De contribuant zal geen schade toebrengen aan eigendommen van andere contribuanten en materialen van de stichting of aan de 

accommodatie(s) en materialen die de stichting huurt van derden. 
 
Contribuant 
 
Voornaam: ……………………………………………………….. 
 
Achternaam: ……………………………………………………….. 
 
Geboortedatum: ………………… 
 
Geslacht:  M / V 
 
Adres:  ……………………………………………………….. 
 
Postcode: ………………… 
 
Woonplaats: ……………………………………………………….. 
 
Telefoonnummer: …………………………… 
 
E-mail:  ……………………………………………………….. 
 
Ondergetekende verklaart hierbij kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met het huishoudelijk reglement (in te vullen door 
ouder / voogd / verzorger indien jonger dan 18 jaar). Het huishoudelijk reglement is tevens ter inzage op te vragen bij het bestuur en is 
op de sportschool aanwezig. 
 
Naam (blokletters): ……………………………………………………….. 
 
Datum:  ……………………………………………………….. 
 
 
 
Handtekening: ……………………………………………………….. 
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MACHTIGING 
 
 
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan: 
 
“Stichting Budocentrum Het Groene Hart” 
 
  om van zijn/haar ondergenoemde bankrekening bedragen af te schrijven wegens: 
 
“Contributie BC ’t Groene Hart” 
 
 
Rekeningnummer: ...................................... 
 
Naam en voorletters: ............................................................................... 
 
Adres:   ............................................................................... 
 
Postcode en plaats: ............................................................................... 
 
 
 
Datum: ......................................  Handtekening: ...................................... 
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ALGEMENE GEGEVENS 
 
Bestuur 
voorzitter  Wimar Zürlohe 
penningmeester Vincent de Kooter 
secretaris  Stefan Pellekooren 
bestuursleden  Rick van Oort 
    
 
Administratie 
Emmakade 37 
2771 VB  Boskoop 
tel. (0172 – 211 709) 
 
 
Locatie Waddinxveen     Locatie Boskoop 
Staringlaan 17E      MFC de Plataan 
2441 GC  Waddinxveen    Snijdelwijklaan 2 
        2771 SX Boskoop 
 
 
Contributie middels automatisch incasso 
-  6  t/m 9 jaar € 16,00 per maand 
- 10 t/m 13 jaar € 18,50 per maand 
- 14 jaar en ouder € 23,50 per maand 
 
 
Rabobank 
Rekeningnummer NL81 RABO 0386 8796 05  
 
Aansluitnummers 
KvK-nr. 24 33 78 40 
JBN aansluitnr. 4271 
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Gedragscode BC ’t Groene Hart 
 

 

Moed: Durf te kiezen, durf anders te zijn en durf 
het gevecht met anderen of jezelf aan te gaan. 
Soms win je, soms verlies je. Maar alleen door de 
uitdaging aan te gaan kun je als mens en als 
vechter groeien. 
 
 

 

Vriendelijkheid: Houd rekeningen met anderen 
die niet zo goed of ervaren zijn als jij.  
De kleur van je band maakt je verantwoordelijk 
voor degenen met een lagere band. 
 
 
 

 

Respect: Toon respect voor je leraar, je mede-
leerlingen en je ouders. Wees beleefd en 
respecteer de grenzen van de ander, dan kun je 
lekker trainen en op een veilige manier steeds 
beter worden. 
 
 

 

Eerlijkheid: Vecht en communiceer eerlijk, lieg 
niet en doe niets stiekem, zeker niet pesten.  
Geef elkaar feedback en praat niet over anderen, 
maar met degene waar het over gaat. 
 
 
 

 

Loyaliteit: Wees trots op en loyaal aan de club. 
Zet je er voor in, samen maken wij er iets 
prachtigs van! Kom niet alleen halen, maar ook 
eens iets brengen. 
 
 

 


