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TENDORYU AIKIDO ROERMOND 

HUISHOUDELIJK REGELEMENT 

1. Het beoefenen van Aikido bij Tendoryu Aikido Roermond, geschiedt geheel op eigen 
risico van de aikidoka. Het bestuur, de instructeurs en de medebeoefenaars kunnen 
niet aansprakelijk gesteld worden, voor enigerlei schade aan lijf of goed. 

2. De contributie bedraagt voor volwassenen € 22,50 per maand. Voor de jeugd, tot 
18 jaar, geldt een contributie van € 10,00 per maand. Bij de contributie is het 
lidmaatschap van de TWA inbegrepen. De TWA (Tendo World Aikido) is de 
overkoepelende wereldorganisatie achter het Tendoryu Aikido en wordt bestuurd in 
Tokyu, Japan. 

3. De volwassenentrainingen worden gehouden op maandag- en vrijdagavond van 
20.00 tot 21.30 uur en voor de jeugd op zaterdagmorgen van 09.30 tot 11.00 uur. Alle 
leden worden verzocht om minimaal.20 min. voor aanvang van de les aanwezig te zijn. 
Dit om gezamenlijk de Tatami uit te leggen. Na afloop van de training worden de 
Tatami gezamenlijk opgeruimd. 

4. De contributie wordt via incasso (rond de 15de) vooruit geïnd. Voor alle leden wordt 
daarvoor een machtiging aangeboden ter ondertekening. Voor de jeugd behoort dit 
door de wettelijke vertegenwoordigers te geschieden. 

Mocht een lid (of de wettelijke vertegenwoordiger) bezwaar maken tegen incasso, dan 
kan deze, schriftelijk, bij het bestuur een uitzonderingsregeling aanvragen. 

(Naast de wettelijke regeling, dat er vooruit de volledige jaarcontributie kan worden 
voldaan, bestaat ook nog de mogelijkheid om per kwartaal, vooruit te betalen. Indien 
het lidmaatschap vroegtijdig wordt beëindigd, zal een eventueel contributie restbedrag, 
komen te vervallen ten gunste van de vereniging. Een en ander vastgesteld tijdens de 
uitzonderlijke algemene ledenvergadering d.d. 02-12-2008) 

5. De algemeen geldende gedragsnormen, evenals de dojo etiquette, dienen te 
worden nageleefd, niet alleen tijdens, maar ook voor en na de training. 

6. Introducés kunnen gratis twee proeftrainingen volgen. Indien men daarna besluit om 
verder te gaan met Aikido, kan men, onder gebruikmaking van het 
aanmeldingsformulier, zich lid maken van onze vereniging. 

7. Beëindiging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk geschieden, met 
inachtneming van 1 maand opzegtermijn, bij het secretariaat van de vereniging. 


