Takemusu Aikido Den Haag
Sponaar Dojo

INSCHRIJFFORMULIER
Trainingstijden

Maandag:
Vrijdag:

Adres dojo

Sportzaal van basisschool De Gantel (ingang sportzaal)
Laan van Wateringseveld 925, 2548 BR Den Haag

20.30 - 22.00 uur
20.00 - 22.00 uur

Zie www.sponaar.nl voor een routebeschrijving.

Contributie

Per maand:
Per kwartaal:
Per half jaar:
Per jaar:
Lidmaatschap TAKN :

€ 25,00
€ 71,50
€ 137,50
€ 262,50
€ 35,- per jaar (verplicht)

Voorwaarden
Met het ondertekenen van onderstaande bon verklaart de deelnemer kennis te hebben
genomen van het huishoudelijk reglement inclusief privacyverklaring van Takemusu Aikido
Den Haag – Sponaar Dojo en zich hieraan te houden.
Betaling van de contributie vindt plaats vóór de eerste dag van de periode waarop de
betaling betrekking heeft (jaar, half jaar, kwartaal of maand). Het is handig om hiervoor een
automatische overschrijving in te stellen.
De contributie wordt overgemaakt op rekeningnummer NL75 INGB 0005 8593 13 t.n.v.
Stg. Aikido Sponaar Den Haag en onder vermelding van de desbetreffende periode.
De opzegtermijn is één maand. Er vindt in principe geen restitutie plaats.

Graag onderstaande bon invullen en ondertekenen. Deze bon kan worden ingeleverd bij een
bestuurslid of digitaal worden gemaild naar aikido@sponaar.nl

Graag word ik lid van Takemusu Aikido Den Haag – Sponaar Dojo.
Met de ondertekening van dit formulier verklaar ik kennis te hebben genomen van het
huishoudelijk reglement inclusief privacyverklaring en mij hieraan te houden.
Naam:
Adres:
Postcode:
Geboortedatum:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Datum:

Woonplaats:
Telefoonnummer bij nood:
Handtekening:

Takemusu Aikido Den Haag
Sponaar Dojo
Huishoudelijk reglement
Algemeen
1. Takemusu Aikido Den Haag – Sponaar Dojo (verder te noemen Sponaar) is onder de naam
Stichting Aikido 'Sponaar" Den Haag ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 27280583.
2. Sponaar is een stichting met als doel om de aikidostijl Takemusu Aikido (ook wel Iwama
Aikido genoemd) te behouden, uit te dragen en te beoefenen.
3. Het bestuur van Sponaar bestaat minimaal uit een voorzitter, penningmeester en secretaris.
4. Dit huishoudelijk reglement is een nadere uitwerking van de statuten van de Sponaar.
5. Sponaar is lid van de nationale organisatie Takemusu Aikido Kyokai Nederland (TAKN). Deze
organisatie is erkend door en aangesloten bij Hombu (Aikido Head Quarters, Tokyo, Japan).
6. TAKN kent een huishoudelijk reglement. Als aan TAKN verbonden dojo verbindt Sponaar zich
aan deze huisregels.
7. Via TAKN is Sponaar aangesloten bij Aikido Bond Nederland (AN), een nationale
koepelorganisatie voor aikido. AN draagt bij aan de ontwikkeling van het aikido door onder
meer het verzorgen van door het NOC*NSF-erkende opleidingen tot instructeur en een
collectieve aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering voor leraren (zie website van AN:
https://www.aikidonederland.nl/organisatie/documenten-en-downloads/).
Lidmaatschap
1. Sponaar biedt potentiële deelnemers de mogelijkheid om maximaal twee proeflessen te
volgen die niet in rekening worden gebracht.
2. Indien een potentiële deelnemer bij Sponaar aikido wil beoefenen, vult deze het
inschrijfformulier in, ondertekent het en levert het in bij een bestuurslid.
3. Met de ondertekening verklaart de deelnemer dat hij/zij op de hoogte is van de inhoud van
het huishoudelijk regelement en deze regels zal naleven.
4. In verband met de verplichtingen die Sponaar aangaat, geldt een opzegtermijn van een
maand. Opzegging gebeurt schriftelijk. Er vindt in principe geen restitutie van contributie
plaats. Dat is ook het geval bij eenzijdige beëindiging van het lidmaatschap door Sponaar.
Contributie
1. Met ondertekening van het inschrijfformulier verplicht de deelnemer zich om de contributie
te voldoen. De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door het bestuur van Sponaar en
gepubliceerd op de website.
2. De contributie bestaat uit een betaling per periodieke overschrijving op de betaalrekening
van Sponaar. Dit kan in termijnen van een jaar, half jaar, kwartaal of maand. Het bedrag
dient voor de eerste dag van de betreffende periode op de rekening van Sponaar te staan.
3. Er is ook contributie vereist over periodes dat er geen training wordt verzorgd (zoals
vakantie) of als de deelnemer incidenteel verhinderd is. Bij langdurige afwezigheid van de
deelnemer of situaties van overmacht kan met het bestuur in overleg worden getreden over
de betaling van verschuldigde contributie. Hierover besluit uiteindelijk het bestuur.
4. Onderdeel van de contributie aan Sponaar is de jaarlijkse contributie aan TAKN. Het bestuur
van TAKN bepaalt jaarlijks de hoogte van dit bedrag.
5. Bij een betalingsachterstand van twee maanden kan het lidmaatschap van de betreffende
deelnemer eenzijdig door Sponaar worden beëindigd en diens toegang tot de dojo worden
ontzegd.
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Gegevensverwerking en privacy
1. Sponaar hecht aan een rechtmatige, behoorlijke en transparante verwerking van
persoonsgegevens en handelt daarin conform de eisen van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).
2. Het inschrijfformulier bevat de volgende persoonsgegevens: naam, adres, geboortedatum, emailadres, telefoonnummer en noodnummer. Deze gegevens worden tezamen met de
aikidograad gepubliceerd op het ledendeel van de website www.sponaar.nl dat met een
wachtwoord is beschermd en alleen toegankelijk is voor deelnemers. Het ondertekende
inschrijfformulier wordt digitaal opgeslagen in het archief dat wordt beheerd door en
uitsluitend toegankelijk is voor (de secretaris van) het bestuur.
3. De gegevens worden gebruikt voor de (financiële) ledenadministratie en het uitwisselen van
aan aikido en Sponaar gerelateerde informatie, met name via digitaal berichtenverkeer.
4. De naam, geboortedatum, geslacht, e-mailadres, postcodegebied en graad worden
vastgelegd in het systeem Ailedis dat TAKN en AN gebruiken voor de ledenadministratie. De
gegevens in het systeem zijn afgeschermd en uitsluitend toegankelijk voor personen die
hiervoor zijn geautoriseerd. Generieke informatie die niet is te herleiden tot individuen
(geslacht, leeftijd, postcodegebied; de zogenaamde KISS-gegevens) kan door AN worden
verstrekt aan NOC*NSF. De AN hanteert een privacyverklaring die is te vinden op
https://www.aikidonederland.nl.
5. Sponaar hanteert voor de geregistreerde gegevens in de ledenadministratie Ailedis een
bewaartermijn van 2 jaar na beëindiging van het lidmaatschap. De gearchiveerde
inschrijfformulieren worden gedurende dezelfde periode bewaard. De persoonsgegevens op
de website van Sponaar worden uiterlijk 3 maanden na beëindiging van het lidmaatschap
verwijderd.
6. Sponaar houdt een register bij van de actuele gegevensverwerkingen.
7. Ten behoeve van promotie en ledenwerving kunnen foto’s en filmpjes van deelnemers
worden gepubliceerd via diverse media (zoals website, Facebook, folders), tenzij de
betreffende deelnemer hiertegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent.
8. Indien individuele deelnemers of derden foto’s of filmpjes van (andere) deelnemers via
diverse media willen verspreiden, vindt er eerst afstemming plaats met het bestuur.
9. Voor nadere informatie, vragen, verzoeken, bezwaar of anderszins over de verwerking van
persoonsgegevens kan contact worden opgenomen met de voorzitter en/of secretaris van
het bestuur van Sponaar.
10. Met ondertekening van het inschrijfformulier verklaart de deelnemer akkoord te zijn met de
gegevensverwerking zoals hierboven is vermeld.
Gedrag en aansprakelijkheid
1. De deelnemer is zich bewust van het feit dat aikido een krijgskunst is die gepaard gaat met
inspanning, fysiek contact met anderen en het gebruik van (houten) oefenwapens.
2. De deelnemer is zich bewust van het feit dat het beoefenen van aikido risico’s met zich
meebrengt, onder meer op fysieke kwetsuren. Dit geldt zowel voor de deelnemer zelf als
voor de andere deelnemers.
3. De deelnemer gedraagt zich naar de aard van deze risico’s. Tevens worden de instructies van
de instructeur opgevolgd.
4. Gedrag van de deelnemer dat leidt tot gevaar voor zichzelf of anderen, kan leiden tot directe
eenzijdige beëindiging van het lidmaatschap door Sponaar en ontzegging van de toegang tot
de dojo. Ditzelfde geldt voor gedrag van de deelnemer dat door andere deelnemers dan wel
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5.
6.

7.
8.
9.

10.

het bestuur als kwetsend, intimiderend, dwingend of anderszins onwenselijk wordt ervaren.
Dit is ter beoordeling aan het bestuur.
De deelnemer is verplicht om adequate WA- en ziektekostenverzekeringen te hebben
afgesloten. Het is niet toegestaan om zonder lopende verzekeringen aikido te beoefenen.
Het bestuur sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade of letsel die een deelnemer
ondervindt als het gevolg van beoefening van aikido, hieraan verwante activiteiten of andere
door Sponaar georganiseerde activiteiten.
Het bestuur sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade of letsel die een (voormalige)
deelnemer veroorzaakt aan derden, zowel in als buiten de dojo.
Het bestuur is niet verantwoordelijkheid voor eventuele schade aan dan wel verlies of
diefstal van (persoonlijke) eigendommen van deelnemers.
De deelnemer gaat zorgvuldig om met de eigendommen van Sponaar, andere deelnemers en
derden (zoals de eigenaar van de trainingslocatie). Schade die door de deelnemer aan deze
eigendommen wordt veroorzaakt (niet zijnde slijtage door regulier gebruik), wordt direct
verhaald op de deelnemer en door deze vergoed.
De deelnemer gedraagt zich naar de etiquette (beleefdheidsregels en omgangsvormen) die
geldt bij de beoefening van aikido en bij Sponaar. Deze etiquette wordt (onder meer)
toegepast, omdat deze bijdraagt aan (1) het respect dat essentieel onderdeel is van budo in
het algemeen en aikido in het bijzonder, (2) het minimaliseren van de risico’s die gepaard
gaan met het beoefenen van aikido als budo-discipline en (3) de prettige, vriendelijke en
gedreven houding die kenmerkend is voor Sponaar.

Overig
Indien zich situaties voordoen waarin sprake is van onduidelijkheden, vragen of dispuut en waarin
het huishoudelijk reglement niet voorziet, besluit het bestuur.
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