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1 Voorwoord
Indien men interesse heeft in de krijgskunst Shaolin Kempo Silat is de beste manier om
met deze sport kennis te maken, het volgen van 1 en of meerdere lessen. Men kan
maximaal 3 gratis proeflessen volgen. Het bijwonen als toeschouwer kan uitsluitend met
toestemming van sifu(leraar).
Er wordt lesgegeven in traditioneel Shaolin Kempo. In de lessen zijn invloeden terug
te vinden uit de Pencak Silat stijl welke dienst doet als hoofdstijl binnen de
sportvereniging Black Dragon Dieren.
De leerlingen dragen een zwart pak met een band in de kleur van de behaalde graduatie.
De Meestergraadhouders dragen een witte broek en zwarte jas met een zwarte band.

2 Algemeen reglement
Het Algemeen reglement beschrijft de regels en gedragsnormen binnen de
sportvereniging Black Dragon Dieren en is bedoeld voor geïnteresseerden in de
krijgskunst Shaolin Kempo Silat. Tevens is dit een informatief naslag voor de leden van
de sportvereniging Black Dragon Dieren.

2.1 Inschrijving
Men kan zich inschrijven na de 3 gratis proeflessen, bij de sifu(leraar).
Voor de inschrijving bij de sportvereniging Black dragon, schrijft u zich ook in voor de
Nederlandse Federatie Krijgskunsten (NFK) waarbij onze sportvereniging is aangesloten.
Het lidmaatschapsnummer bij de NFK van de sportvereniging is S0077.
Voor deze inschrijving vult u het inschrijfformulier(zie bijlage) en geeft u deze af aan één
van de bestuursleden van de sportvereniging Black Dragon Dieren of aan de Sifu .
Voor deze inschrijving bij de NFK wordt éénmalig €10,- gevraagd en een recente pasfoto.
Met deze inschrijving bent u ook lid van de NFK en krijgt u een krijgskunst paspoort
waarin de graduaties van onze sportvereniging worden afgetekend.
Maximaal 1 maand na de inschrijving dient men tijdens de lessen een zwart Kempo pak
met bijhorende band te dragen(Kosten pak ca. €30,- en band €5,-).

2.2 Contributie
De maandcontributie voor junioren t/m 15 jaar bedraagt: € 10,00 senioren vanaf 16
jaar: € 15,00; per maand en dient voor iedere 15e van de maand te zijn voldaan bij de
Sifu. Hier voor kan men 1x per week (4x per maand) trainen in de Gymzaal aan de
Hygenslaan te Dieren.
De jaarcontributie voor het lidmaatschap van de Nederlandse Federatie
Krijgskunsten(NFK) voor junioren t/m 15 jaar bedraagt: € 15,00; senioren vanaf 16 jaar:
€ 24,00. De éénmalige kosten voor inschrijving lidmaatschap en NFK CV (paspoort)
bedragen: € 10,00
In de jaarcontributie is inbegrepen een individuele (aanvullende) aansprakelijkheid- en
ongevallen verzekering, men is alleen verzekerd indien men geen betalingsachterstand
heeft! Deze contributie dient in januari van elk nieuw jaar te worden voldaan per bank.
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De maandelijkse contributie dient tijdens afwezigheid(ziekte e.d.)en vakanties te worden
doorbetaald, tenzij er speciale opgaaf van redenen is kan hier in overleg met de
Sifu(leraar) van worden afgeweken.

2.3 Uitschrijving
Uitschrijving / beëindiging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk gebeuren. Alleen
na ontvangst van de schriftelijke afzegging zal de verplichting tot het betalen van de
contributie vervallen.

2.4 Trainingen
Leerlingen/cursisten die zich ingeschreven hebben voor de Shaolin Kempo training
worden geacht bij iedere les aanwezig te zijn. Bij verhindering dient men zich mondeling,
telefonisch, per SMS, Whats app of email af te melden bij één van de Sifu’s(leraren).















Men dient altijd op tijd aanwezig te zijn voor de lessen.
Voor aanvang van de les worden eventuele blessures/ bijzonderheden gemeld bij
de Sifu.
Men dient de Sifu(leraar) te gehoorzamen zonder weerwoord.
Tijdens de les niet in discussie treden met de Sifu of mede leerlingen / cursisten.
Ongevraagd de DOJO verlaten tijdens de lessen zonder permissie van de sifu is
niet toegestaan.
Voortijdig verlaten van de lessen dient vooraf met de Sifu te worden besproken.
Men dient de lessen niet te verstoren in welk vorm dan ook.
Tijdens de lessen is het dragen van sierraden niet toegestaan. Een piercing dient
afgeplakt te worden voor aanvang van de les.
Hygiëne is van groot belang, denk daarbij aan het knippen van nagels en het goed
wassen van de voeten.
De leerling/cursist traint op eigen risico: ieder lichamelijk letsel opgelopen tijdens
de lessen, demonstraties en of wedstrijden vallen buiten de verantwoordelijkheid
van de sportvereniging Black Dragon Dieren. Het dragen van gebits- en
kruisbeschermers wordt dan ook aangeraden.
Men heeft voor iedere mede leerling / cursist en Sifu’s respect zowel binnen als
buiten de DOJO.
De sportvereniging Black Dragon Dieren stelt zich geen enkele aansprakelijkheid
op diefstal en beschadigingen van eigendommen.
Van de opgedane krijgskunst technieken en ervaringen mag in GEEN geval
misbruik gemaakt worden. Indien een leerling cursist het geleerde in negatieve
zin buiten de DOJO in praktijk heeft gebracht, zal de leerling per direct geroyeerd
worden van de sport vereniging.
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Shaolin Kempo Silat - Black Dragon Dieren
Inschrijf formulier Lidmaatschapnschrijfformulier
Achternaam: ……………..…………………………………………………………

Man

Voorna(a)m(en): ……………………………………………………………….......

Roepnaam: ……....................................

Vrouw

Geboortedatum: ………………………….........................................................
Geboorteplaats: …………………………………………………….-Land:…………..……........................................................
Woon Adres: ...............................................................................-Postcode: ………………………………….........................
WoonPlaats: ………………………………………………………....-Land: ……………………………………….........................
Telefoonnummer: ………………………….Mobiel: ..…………………………email:………………………………………………
Betaalwijze: Contant


(betalingen zullen altijd voor de 15e van elke nieuwe maand dienen te worden voldaan)

Contante betalingen worden voor de les-aanvang te worden voldaan bij de Sifu.

Met het aangaan van dit lidmaatschap wordt u tevens lid van de NFK Nederlandse Federatie Krijgskunsten.
U wordt nu lid van een bij de NFK aangesloten vereniging Black Dragon Dieren met lidmaatschapsnummer S0077. Uw
belangen worden door de verenigingsbestuurder behartigt.
Indien u in het verleden eerder een krijgskunst heeft beoefent kunt u dat hieronder aangeven:
Geef hieronder aan welke stijl(en) u beoefent / heeft beoefend en/of voeg een copy toe van de behaalde Kyu en of Meester- /
Dan graad
Stijl
Hoogste graad
Datum
Sportschool

Contributie: De maandcontributie voor junioren t/m 15 jaar bedraagt: € 10,00 senioren vanaf 16 jaar:
€ 15,00; per maand en dient voor iedere 15e van de maand te zijn voldaan.
De jaarcontributie van de NFK Nederlandse Federatie Krijgskunsten.
De jaarcontributie junioren t/m 15 jaar bedraagt: € 15,00; senioren vanaf 16 jaar:
€ 24,00. De éénmalige kosten voor inschrijving lidmaatschap en NFK CV (paspoort) bedragen: € 10,00
In de jaarcontributie is inbegrepen een individuele (aanvullende) aansprakelijkheid- en ongevallen verzekering, men is
alleen verzekerd indien men geen betalingsachterstand heeft.
Met deze inschrijving bent u verplicht om de verschuldigde kosten: maandcontributie, jaarcontributie en de eenmalige
inschrijfkosten te betalen. U bent bekend met het Algemeen Reglement van sportvereniging Black Dragon Dieren en zal deze
ook naleven. Opzegging van het lidmaatschap dient, conform het reglement, schriftelijk voor het verstrijken van de 15e van de
maand te zijn ontvangen bij het bestuur bij voorkeur per e-mail aan info@blackdragondieren.nl . U krijgt altijd een bevestiging
van opzegging per e-mail retour, dit vormt uw bewijsdocument.
Ondergetekende gaat akkoord met het reglement van de sportvereniging Black Dragon Dieren. Sportvereniging Black Dragon
Dieren kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade, gevolgschade en (persoonlijk-) letsel naar
aanleiding van de deelname aan activiteiten.
Plaats: ………………………………….., datum: …………….…………………..
Handtekening: (bij minderjarigen naam en handtekening ouder / voogd)
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Vul dit formulier duidelijk leesbaar in, zet uw handtekening, voeg toe: een recente pasfoto, en geef dit inschrijfformulier
inclusief pasfoto af aan het bestuur en-of aan de Sifu.

Shaolin Kempo Silat
Sportvereniging Black Dragon Dieren
Secretariaat Black Dragon Dieren: Prinses Irenestraat 1, 7011AZ, Gaanderen
e-mail: info@blackdragondieren.nl
site: www.blackdragondieren.nl
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