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Algemeen 

1. Dit reglement is van toepassing op alle lessen, cursussen, evenementen en 
andere activiteiten die verzorgd worden door  
Martial-arts school Bodhi Dharma, verder te noemen ‘de school’. 

2. Elk (aspirant) lid en of deelnemer dient zich te houden aan dit reglement. 
3. Een lid kan een leerling zijn maar ook een persoon betreffen die 

vrijwilligerswerk doet of een bestuursfunctie heeft en niet deelneemt aan de 
lessen. 

4. Het kader van de school vergadert 2x per jaar. Eventuele wijzigingen aan dit 
reglement zullen dan besproken en eventueel doorgevoerd worden. 

5. Leden van de school vallen onder één van de twee leeftijdscategorieën: 
a. Junioren – van 7 t/m 13 jaar  
b. Senioren – vanaf 14 jaar 

6. Het trainingsseizoen loopt van september t/m augustus. In de maanden juli en 
augustus gelden er aangepaste trainingstijden, deze worden via de website 
kenbaar gemaakt. Deze trainingen zijn voor alle leden, junioren en senioren. 
De trainingen kunnen zowel binnen als buiten gegeven worden. 

7. Tijdens de schoolvakanties zijn er geen trainingen. Op eigen initiatief mag er 
onderling getraind worden. De trainingsruimte kan alleen beschikbaar worden 
gesteld als een leraar tijdens de training aanwezig is. 

8. Er dient fatsoenlijk te worden omgegaan met de accommodatie en diens 
faciliteiten alsmede de eigendommen van de accommodatie. Vernielingen 
worden gemeld aan de verhuurder c.q. eigenaar en komen voor rekening van 
het betreffende lid. 

9. Leden mogen niet zonder toestemming van een (assistent) leraar in de 
berging, opslag van gymnastiek toestellen of andere ruimte van de 
accommodatie komen anders dan de kleedruimte, douches en zaal.  

10. De school is niet aansprakelijk te stellen voor enige vorm van blessures of 
lichamelijk letstel en voor verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen. 
Deelname aan activiteiten van de school geschiedt geheel voor eigen risico. 

11. De leerling dient maximaal na 2 maanden van inschrijving te beschikken over 
de juiste uitrusting. Voor de verschillende trainingen kan dit bij de leraar 
nagevraagd worden. 
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Les 

1. Elke leerling wordt minimaal 10 minuten voor aanvang van de les verwacht.  
2. Er zijn twee kleedruimtes, voor dames en heren. Laat de ruimte na gebruik 

netjes achter! 
3. De zaal mag niet betreed worden met buitenschoenen. Bij sommige trainingen 

zijn gymschoenen toegestaan, vraag dit na bij de leraar. 
4. Lichamelijke gebreken zoals blessures of ziekte dienen voor de les aan de 

leraar te worden meegedeeld. 
5. Een leerling draagt de kleding die voor de betreffende les van toepassing is.  
6. Tijdens het sparren in de les zijn vuist- en scheen/wreef beschermers 

verplicht. Tijdens techniektraining mogen deze niet gedragen worden. 
7. Een leerling zorgt alvorens aan de les deel te nemen voor voldoende 

persoonlijke hygiëne, d.w.z. okselfris, teen- en vinger nagels geknipt. 
8. Sieraden dienen voor de les te worden uitgedaan. Indien dit niet mogelijk is 

dan dienen deze afgeplakt te worden. Alle risico’s die hieruit voortvloeien zijn 
voor de leerling. 

9. Alle aanwijzingen en instructies van de (assistent) leraren dienen te worden 
opgevolgd. 

10. Een training moet volledig worden meegedaan. Uitzondering hierop bij de 
Shaolin Kempo Kung-fu trainingen zijn junioren die het eerste seizoen 
meetrainen bij de senioren. Zij mogen in overleg met de leraar stoppen om 
21.00 uur. 

11. Een leerling mag de zaal niet verlaten zonder toestemming van de leraar. 
12. Een leerling dient serieus aan de lessen deel te nemen. Wanneer dit niet het 

geval is krijgt de leerling een waarschuwing. In geval dat het een junior betreft 
wordt er, indien dit langere tijd doorgaat, contact opgenomen met de ouders. 
Als dit niet voldoende blijkt te zijn en de school is van mening de leerling niets 
te kunnen leren dan heeft verdere lidmaatschap geen zin en wordt deze 
ontbonden. 

13. Een lid dient met respect om te gaan met de andere leden en leraren. Grof 
taalgebruik, ruzie, pesten, onsportief gedrag etc. kan leiden tot een 
waarschuwing en in erge gevallen ontbinding van het lidmaatschap. 

14. Indien een leerling misbruik maakt van de geleerde technieken, zoals bij een 
door de leerling uitgelokte ruzie, wordt het lidmaatschap per direct ontbonden. 

15. Ouders zijn graag geziene gasten. Echter is het niet toegestaan om tijdens de 
les te kijken met uitzondering van een proefles of de kijktrainingen. Dit om de 
les, waar veelal complexe technieken geleerd worden, niet onnodig te 
verstoren. 

16. Twee keer per jaar organiseert de school kijktrainingen voor ouders. Zie de 
agenda op de website van de school. 

17. Een training kan wegens onvoorziene omstandigheden geannuleerd worden. 
Dit wordt gepubliceerd op de website. Verder wordt een bericht rondgestuurd 
naar de mailgroep. Kijk daarom regelmatig op de website voor het laatste 
nieuws en wordt eventueel lid van de mailgroep via de website. 

18. Afmelden voor de les is niet verplicht doch wordt wel op prijs gesteld. Dit kan 
via het e-mail adres van de school 
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Lidmaatschap en lesgeld 

1. De school behoudt zich het recht om aspirant leden te weigeren. 
2. Bij inschrijving dient een inschrijfformulier ondertekent te worden. Hiermee 

wordt tevens aangegeven dat men kennis heeft genomen van dit reglement.  
3. Elk nieuw lid betaalt eenmalig inschrijfgeld. Bij Shaolin Kempo Kung-fu en Dju-

Su krijgt elk lid een club badge. 
4. Het lesgeld dient voorafgaand aan de nieuwe maand te worden voldaan op 

rekening IBAN: NL22RABO0187688257  ten name van ‘Martial-arts school 
Bodhi Dharma, Groesbeek’ onder vermelding van de naam van het lid.  

5. Het lesgeld is voor junioren (tot 14 jaar) 16 euro per maand, voor senioren 
(vanaf 14 jaar) 22 euro per maand. Een lid mag voor dit bedrag elke reguliere 
training volgen die door de school wordt aangeboden. Zie lesrooster op 
www.bodhidharma.nl. 

6. Een trainingsjaar bestaat uit 12 maanden, september t/m augustus. In 
augustus zijn er buitentrainingen. Augustus telt ook mee als contributiemaand! 

7. De contributie dient voor elke maand in zijn geheel te worden voldaan. In dit 
kader wordt geen rekening gehouden met schoolvakanties, kortlopende 
ziektegevallen, vervallen trainingen en dergelijke.  

8. Er geldt geen opzegtermijn. Wanneer een leerling besluit gedurende de 
maand het lidmaatschap te verbreken dan dient de contributie voor die maand 
in zijn geheel te worden voldaan. Beëindiging van het lidmaatschap is enkel 
schriftelijk mogelijk (brief of e-mail). 

9. De school kent ook een strippenkaart. Een lid met een strippenkaart hoeft 
geen maandelijkse contributie te betalen. Een strippenkaart kost 60 euro en 
bevat 10 strippen. Deelname aan een training kost 1 strip. 

10. Elke bestelling die geplaatst wordt bij de school dient afgenomen te worden. 
Met betrekking tot garantie geldt de garantie van de leverancier. 

11. Een bestelling dient vooraf of direct bij afname betaald te worden. 
12. Lesgeldverhogingen kunnen op 2 momenten plaatsvinden: september (begin 

van seizoen) of januari (halverwege het seizoen).  
13. De school zal minstens 1 maand van te voren alle leden informeren over 

eventuele contributieverhoging op de volgende wijze: 
a. tijdens de les. ; 
b. bericht op de website; 
c. bericht naar de mailgroep sturen. 

14.  Leraren en vrijwilligers betalen geen contributie. 
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Bestellingen 

1. Goederen kunnen alleen besteld worden bij de leraren. 
2. Als goederen eenmaal besteld zijn dienen zij ook afgenomen te worden.  
3. Goederen die besteld worden dienen vooraf of direct bij afneme betaald te 

worden. Betaling kan op 2 manieren: 
a. Op rekening van de school betaald te worden o.v.v. de 

artikelomschrijving(en). 
b. Contant. 

4. Een lid hoeft goederen niet via de school te bestellen maar mag dit. De school 
krijgt korting bij de leverancier.  

5. Een lid mag zelf goederen kopen bij een leverancier van diens keuze. Echter, 
deze dienen wel te voldoen aan de maatstaven zoals deze door de school 
bepaald worden. 

6. De school is niet aansprakelijk voor goederen die niet aan de verwachtingen 
voldoen of gebreken blijken te hebben.  

7. De school neemt goederen niet terug. De school kan wel bemiddelen tussen 
leverancier en afnemer.  

8. De school geeft geen garantie. De garantie van de leverancier geldt. Kosten 
die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van het betreffende lid. 
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Examens Shaolin Kempo Kung-fu en Dju-Su 

1. Examens vinden 2x per jaar plaats. Het examenreglement van  
Martial Arts school Bodhi Dharma is hier op van toepassing.  

2. Examengeld dient vooraf op rekening betaald te worden. Bij het niet slagen 
vind geen restitutie van het examengeld plaats.  

3. Alleen bij een dan-graad examen zijn toeschouwers toegestaan. Bij alle 
andere examens is dit vanwege o.a. de vereiste concentratie en 
organisatorische aspecten niet gewenst. Uitzonderingen hierop worden 
vroegtijdig kenbaar gemaakt tijdens de les en via de social media (website en 
mailgroep). 

4. Een leerling wordt uitgenodigd voor het examen als hij/zij er klaar voor is en 
de wachttijd voor het betreffende niveau is verstreken. Het is niet 
vanzelfsprekend dat een leerling op examen gaat. 

5. Wanneer een leerling niet geslaagd is vind er veelal een herexamen plaats, dit 
is niet vanzelfsprekend. De leerling moet in staat zijn op korte termijn zijn 
‘vorm’ te verbeteren.  

6. Wanneer een leerling niet op de examendag aanwezig kan zijn is het niet 
mogelijk het examen in te halen. Als in dit geval de wachttijd 1 jaar bedraagt 
mag de leerling in de eerstvolgende examenronde het examen alsnog 
afleggen. 

7. Een examen is een serieuze aangelegendheid. Ongewenst gedrag tijdens het 
examen kan leiden tot uitsluiting van het examen. 

8. Over examenresultaten of speciale bevorderingen valt niet te discussieren. De 
school kan vele redenen hebben voor deze speciale gevallen die niet direct 
voor andere leerlingen duidelijk kunnen zijn. De school is niet verplicht 
hiervoor een verklaring te geven. 
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Overige informatie 

1. Kader: 
a. Schoolhouder: Maarten Molenaar 
b. Shaolin Kempo Kung-fu trainers: 

i. Maarten Molenaar, 5e dan  
ii. Tim van den Driesschen, 2e dan 
iii. Frans Koolen, 1e Kyu 
iv. Maarten van den Broek, 3e Kyu 
v. Lucas van den Broek, 3e Kyu 

c. Kickboksen trainers: 
i. Maarten Molenaar, 1e dan 
ii. Timo Molenaar 
iii. Wilco Konings 

d. Dju-Su trainers: 
i. Maarten Molenaar, 5e dan 
ii. Timo Molenaar 
iii. Finn Molenaar 
iv. Virgil Kwee 

e. Tai-chi trainer: 
i. Frans Koolen 

f. Feestcommissie: Hein Veld 
g. Mediabeheer: Frans Koolen 

2. Contactgegevens: 
a. Martial-arts School Bodhi Dharma 
b. Keltenstraat 9, 6582CV  Heumen 
c. Tel. 0680099850. 
d. E-mail: info@bodhidharma.nl 
e. Website: www.bodhidharma.nl 

3. De school hanteert een privacy protocol. In dit protocol staat onder andere hoe 
wordt omgegaan met gegevens, foto’s en filmpjes van leerlingen. Dit protocol 
is gepubliceerd op de website maar kan ook via bovenstaande 
contactgegevens opgevraagd worden. 
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