BOKSSCHOOL DE AMATEUR
INSCHRIJFFORMULIER
Voor jeugdleden tot 18 jaar dient een van de ouders/verzorgers
mede te ondertekenen.
Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.

Voorletters
Roepnaam
Tussenvoegsel
Naam
Straat
Huisnummer
Toevoeging
Postcode
Plaats
Telefoon
Mobiel
Geslacht
Geb. datum
e-mail
Bedrag contributie
IBAN nummer
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan
Boksschool De Amateur om per onderstaande datum bedragen van
Bank/Giro

af te schrijven wegens het volgen van Bokstrainingen

IBAN nummer:
Tenaamstelling / Plaats bankrekeningnummer:

Ook heb ik kennis genoten van de bijgeleverde documenten:
•
Welkom bij de Boksschool “De Amateur”
•
Huishoudelijk reglement en gedragscode
Hierbij verklaar ik dan ook dat ik deze zal nakomen, en teken voor de automatische
incasso, aldus getekend,
Datum:
Handtekening
Handtekening ouders/verzorgers

De Vereniging
Boksschool “de Amateur”, Munstergeleen is een vereniging.
De vereniging heeft geen commerciële doelstelling en wordt al tientallen jaren
in stand gehouden door de inzet van gecertificeerde trainers en gemotiveerde
vrijwilligers.
Wil je graag lid worden van onze vereniging dan zul je aan enkele voorwaarden
moeten voldoen:
• Nieuwe leden melden zich voor aanvang van hun eerste training bij een trainer
of bestuurslid. (dit geld voor een nieuw lid die al eerder gebokst heeft.) De
technische commissie zal erop toezien of deze regulier kan instromen. Overige
nieuwe leden kunnen zich aanmelden via onze site voor de beginners cursus,
die 2x per jaar gehouden wordt. Deze cursus bestaat uit een 12 tal lesse
n incl. examen. Verder info kun je vinden op onze site www.deamateur.nl
• Inschrijfformulier volledig invullen en met een geldig kopie van je legitimatie
afgeven bij een van de trainers. Bij minderjarigen is de handtekening van een
ouder verplicht.
• De betaling van de contributie gebeurt via een automatische incasso.
Elke maand (rond de 30e) wordt de contributie afgeschreven. Het
lidmaatschap gaat in vanaf de inschrijvingsdatum. Als je je wilt afmelden als lid
van de boksschool “De Amateur” dien je dit schriftelijk te doen via
boksschool@deamateur.nl Men dient rekening te houden met een
opzegtermijn van 1 maand. Bij onvoldoende saldo of terugboeking worden de
extra bankkosten in rekening gebracht. Bij een betalingsachterstand van meer
dan 3 maanden kun je door het bestuur van Boksschool “De Amateur”
geroyeerd worden van de vereniging. Opnieuw inschrijven kan alleen na
betaling van achterstallige gelden. Mocht er door omstandigheden een
achterstallige betaling plaatsvinden neem dan contact op met onze
penningmeester voor een eventuele (voorlopige) aanpassing
(betalingsregeling).
Ben je onder de 18 jaar dan betaal je € 9,- per maand en ben je ouder dan 18
jaar dan betaal je € 11,- per maand.
• Bij eventuele twijfel bij inschrijving door het bestuur of de technische
commissie behoudt het bestuur zich het recht door middel van een
aanvraag van het “Bewijs van Goed gedrag” een juiste conclusie te
bepalen.

Huishoudelijk reglement en gedragscode.
De vereniging hanteert een erecode die door elk lid dient te worden gerespecteerd.
Deze erecode luidt als volgt: Vechten doe je alleen in de ring en nooit op straat. Je
mag de bokstechnieken die je bij ons worden aangeleerd alleen gebruiken ter
verdediging van jezelf of van anderen. Je mag je bokstechnieken nooit gebruiken
tegen iemand die zich niet kan verdedigen.
Eer, loyaliteit en trouw aan deze code zijn belangrijker dan welke vechttechniek,
graduatie of titel dan ook.
Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren of pesten worden niet getolereerd.
Blijf altijd sportief, ook als een ander dat niet is.
Respecteer je trainingspartner en zijn niveau.
Respecteer elkaars eigendommen en die van de vereniging.
Voorkom hinder en overlast na het beëindigen van de training.
Maak geen rommel in de sportaccommodatie. Deponeer afval zoals gebruikte
plastic bekertjes, lege drinkflesjes of shampooflacons etc. in een afvalbak.
Voor het overige wordt ervan uit gegaan, dat je je op een manier gedraagt,
zoals naar objectieve maatstaven verwacht mag worden van een normaal
verantwoordelijk en intelligent mens.
Sportmateriaal
Iedere deelnemer aan de training is verantwoordelijk voor zijn éigen
sportuitrusting. Deze sportuitrusting bestaat uit: Bokshandschoenen,
Zakhandschoenen, Windsels, Springtouw, Gebitsbeschermer, Sportkleding en
Sportschoenen met lichte zolen.
Zorg dat je sportmateriaal deugdelijk en hygiënisch is. Het gebruik van
onveilig- ondeugdelijk- slecht onderhouden- of onhygiënisch sportmateriaal is
niet toegestaan.
Zorg voor schone kleding en degelijk sportschoeisel. In de sportzaal is
uitsluitend het gebruik van binnenschoeisel zonder zwarte zolen toegestaan.
Wanneer buiten getraind wordt is een extra paar buitenschoenen verplicht.
(apart schoeisel voor in de zaal)
De Training
Bij het sparren is het dragen van een hoofdbeschermer aangeraden..
Tijdens de training is het dragen van sieraden, piercings, uurwerken omwille
van de veiligheid niet toegestaan. Ook het gebruik van kauwgum onder
de training is niet toegestaan.
Het gebruik van mobiele telefoons is tijdens de training niet toegestaan.
Zorg dat je op tijd aanwezig bent. Als je te laat op de training komt, meld dit bij de
trainer.
Zonder toestemming van de trainer verlaat niemand de training.
Eigendommen
Je bent zelf verantwoordelijk voor het beschermen van je eigendommen.
De vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beschadiging, vermissing of
diefstal van eigendommen.

Hygiene
Zorg voor een goede persoonlijke verzorging en lichamelijke hygiëne, zoals
korte en schone nagels, kort geschoren baard, frisse adem, schone kleding etc.
Was je windsels en sportschoenen regelmatig.
Ontsmet je bokshandschoenen en je gebitsbeschermer regelmatig.
Leg je handschoenen nooit op de grond neer.
Gezondheid
Je dient te allen tijde te beschikken over een adequate verzekering tegen
ziektekosten.
Je hebt een informatieplicht over eventuele risico’s m.b.t. je
gezondheidstoestand.
Een lid is van deelname aan trainingen uitgesloten als dat i.v.m. zijn
gezondheidstoestand niet verantwoord is.
De vereniging adviseert haar leden om vooraf en vervolgens periodiek een
sportkeuring te ondergaan. Dit wordt aan leden van 35 jaar en ouder zelfs
dringend aanbevolen. Voor leden vanaf 60 jaar wordt er een sportkeuring
aangevraagd bij onze clubarts Chris Janssen. (Deze is verplicht)
Risico’s
Bokssport wordt op eigen risico beoefend.
Je bent op de hoogte van de eventuele gevaren en risico’s die het beoefenen
van de bokssport met zich mee kan brengen.
De vereniging en haar trainers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor
letselschade of andere schaden welke direct of indirect voortkomen uit het
beoefenen van de bokssport, ongeacht of die schaden zijn ontstaan tijdens
deelname aan trainingen of wedstrijden.
Doping en Drugs
Het gebruik van doping of stimulerende middelen is verboden.
Het bij je hebben of gebruiken van drugs in het gebouw is verboden.
Het onder invloed van drugs of alcohol deelnemen aan de training is verboden.
Roken of het gebruik van alcohol is in de sportzaal en in de kleedkamers
verboden.
We verwachten van onze leden dat er altijd naar eer en geweten wordt
gehandeld en wederzijds respect naar elkaar wordt uitgedragen. De vereniging
behoudt zich bij overtreding van deze huisregels en wangedrag het recht voor
om een lid uit zijn lidmaatschap te ontzetten of voor een bepaalde periode te
schorsen.

