
Reglement Karate-Do “Fudoshin-Roermond” 
 
 
1. Wanneer u wilt komen trainen, dient u het door ons verstrekte inschrijfformulier volledig ingevuld in 

te leveren. 
 
2. Voor deelname aan de trainingen kunnen wij een sportkeuring eisen. 
 
3. Contributie wordt begin januari en begin juni via automatische incasso geïnd. Ook kan er nog contant 

betaald te worden. Indien men tussentijds instroomt wordt er vanaf die maand betaald tot de 
eerstvolgende halfjaarlijkse betaling. De kosten per half jaar bedragen € 85,-. 

 
4. Indien men lid wordt van Fudoshin Roermond,  dient men ook lid te worden van de Karate Do Bond 

Nederland. De KBN is het de enige  door VWS  en NOC/NSF erkende karatebond in Nederland en is 
aangesloten  bij de Europese Karate Federatie (EKF) en de Wereld Karate Federatie (WKF).  De WKF is 
als enige wereldbond karate erkend door het Internationaal Olympisch Comité (IOC). 

 
5. Wanneer men om één of andere reden niet kan komen trainen, dient men zich af te melden bij één 

van de sensei’s : 

 P. Creemers   (043-3631706) 

 D. Lambrechts  (06-14045316) 

 R. Verbeek  (06-41788199) 
 
6. Het dragen van buitenschoeisel in de dojo (op de mat) is ten strengste verboden. 
 
7. Zorg dat u altijd een kwartier voor aanvang van de training aanwezig bent. 
 Indien men te laat komt dient men te wachten langs de kant tot de Sensei goedkeuring geeft tot het 

betreden van de mat. 
 
8. Groet de dojo wanneer u deze binnen treedt en wanneer u deze weer verlaat. 
 
9. Er wordt alleen getraind in een witte schone karate-gi met de daarbij behorende obi (band).  Tijdens 

extreme hitte kan er in overleg met de trainers getraind worden in een  witte trainingsbroek + wit T-
shirt. 

 
10. Dames dienen een wit T-shirt te dragen onder hun karate-gi.  
 
11. Vinger- en teennagels behoren schoon en kort te zijn. 
 
12. Het dragen van sieraden en/of piercings tijdens de training is niet toegestaan. 
 
13. Lang haar moet samengebonden worden in een paardenstaart of vlecht. 
 
14. Heb altijd respect voor elkaar, de dojo en de Sensei. 
 
15. Train altijd met volledige inzet. 
 
16. Examens zijn er in juni en in december. Hieraan kan alleen deelgenomen worden met toestemming 

van de Sensei. De kosten hiervan bedragen € 7.50 en dienen bij aanvang van het examen voldaan te 
worden. 

 
17. Trainen gebeurt op eigen risico. 
 

 



         INSCHRIJFFORMULIER FUDOSHIN ROERMOND 

 

 
Voornaam(en ):  …………………………………………………………………………. 
 
Achternaam :  …………………………………………………………………………. 
  
Roepnaam :  …………………………………………………………………………. 
 
Adres :   …………………………………………………………………………. 
 
Postcode :  …………………………………………………………………………. 
 
Woonplaats :  …………………………………………………………………………. 
 
Telefoon :  …………………………………………………………………………. 
 
E-mailadres :  …………………………………………………………………………. 
 
Geboortedatum : …………………………………………………………………………. 
 
Geboorteplaats : …………………………………………………………………………. 
 
Facebook:   …………………………………………………………………………. 
 
(om toegevoegd te worden aan de besloten groep waarin we berichten delen die alleen voor leden bestemd zijn) 

 
Medisch verleden/ …………………………………………………………………………. 
Opmerkingen: 
   …………………………………………………………………………. 
 
   …………………………………………………………………………. 
 
   …………………………………………………………………………. 
 
Datum inschrijving : …………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
Handtekening * : …………………………………………………………………………. 
 
(indien minderjarig – jonger dan 16 jaar – door één van de ouders) 

 
 
*)  Met het ondertekenen van dit inschrijfformulier gaat men akkoord met het reglement van  
     Fudoshin Roermond.  
 
 


