Huishoudelijk reglement Katsudo Kenpo
Art. 1 Doelstelling
Katsudo Kenpo heeft tot doel het doceren van Kenpo Karate volgens het systeem dat is gecreëerd
door Senior Grand Master Edmund ‘Kealoha’ Parker, alsmede het bevorderen van de beoefening van
het Kenpo Karate door het organiseren van lessen, workshops, seminars, demonstraties, toernooien
en andere evenementen in het kader van deze doelstelling.
Katsudo Kenpo heeft voorts als doelstelling de weerbaarheid van mensen te bevorderen, zowel door
middel van de methoden van het Kenpo Karate als door welke andere trainingsvormen dan ook,
zowel op het fysieke als op het mentale vlak.
Art. 2 Omschrijvingen
Katsudo Kenpo kent de volgende entiteiten:
Bestuur
Katsudo Kenpo en haar activiteiten worden geleid door het bestuur, dat ten tijde van de vaststelling
van dit reglement bestaat uit Marcel de Jong (Hoofdinstructeur) en Agaath de Jong-Wartena
(Instructeur). Wijzigingen in de samenstelling van het bestuur kunnen door het zittende bestuur
worden aangebracht.
Instructeurs
Instructeurs zijn zij die door het bestuur zijn gevraagd één of meerdere lessen te verzorgen.
Studenten
Studenten bij Katsudo Kenpo zijn zij die als zodanig bij Katsudo Kenpo zijn ingeschreven om deel te
nemen aan de reguliere lessen. Er zijn gewone studenten en er zijn jeugdstudenten.
Deelnemers
Deelnemers zijn zij die deelnemen aan de activiteiten van Katsudo Kenpo. Hieronder kunnen naast
de reguliere lessen worden verstaan seminars, workshops, toernooien et cetera. Per activiteit wordt
door het bestuur bepaald of eventueel een financiële bijdrage van de deelnemers zal worden
gevraagd en of er eventueel voorwaarden zijn waaraan deelnemers moeten voldoen, zoals
bijvoorbeeld het lidmaatschap van een overkoepelende bond of vereniging etc.
Toeschouwers
Toeschouwers zijn zij die bij activiteiten van Katsudo Kenpo aanwezig zijn, zonder daaraan deel te
nemen. Tijdens reguliere lessen zijn toeschouwers altijd toegestaan zonder dat zij daarvoor een
financiële bijdrage hoeven te leveren. Bij overige activiteiten (zoals toernooien en seminars) zal per
activiteit door het bestuur worden bepaald of een financiële bijdrage aan de toeschouwers zal
worden gevraagd.
Art. 3 Studenten
Art. 3.1.
Over toelating van studenten wordt beslist door het bestuur. Er kunnen voorwaarden worden
gesteld zoals een minimum of een maximum leeftijd, lidmaatschap van een overkoepelende bond of
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vereniging etc. Dergelijke voorwaarden zijn voor wat betreft deelname aan de reguliere lessen in dit
reglement opgenomen en kunnen voor overige activiteiten per geval worden vastgesteld.
Art. 3.2.
Een student kan uitsluitend middels een schriftelijke kennisgeving, gericht aan het bestuur van
Katsudo Kenpo, kenbaar maken niet langer deel te willen nemen aan activiteiten van Katsudo Kenpo,
waarbij een opzegtermijn in acht dient te worden genomen van 1 maand. Vorenbedoelde
kennisgeving dient in het bezit van het bestuur te zijn vóór aanvang van een nieuwe
(contributie)betalingstermijn. Is een dergelijke kennisgeving ná aanvang van bedoelde
betalingstermijn in het bezit van het bestuur, dan blijft de betalingsplicht voor de termijn in kwestie
van kracht.
Art. 3.3.
Gewone studenten zijn zij, die ouder zijn dan 15 jaar en als zodanig door het Bestuur zijn
aangenomen.
Art. 3.4.
Jeugdstudenten zijn zij die jonger zijn dan 16 jaar en als zodanig door het Bestuur zijn aangenomen.
Art. 3.5.
Aanmelding als student geschiedt schriftelijk door middel van een aanmeldingsformulier dat ingevuld
aan het bestuur overhandigd/gestuurd dient te worden.
Art. 3.6.
Jeugdstudenten en gewone studenten, jonger dan 18 jaar, behoeven toestemming door middel van
een handtekening van een der ouders, casu quo andere wettelijke vertegenwoordigers.
Art. 3.7.
Deelname aan de activiteiten van Katsudo Kenpo is uitsluitend mogelijk na het voldoen van de
vastgestelde bijdragen en een correcte en volledige inschrijving, bekrachtigd door een handtekening.
Aspiranten en gasten kunnen met instemming van de instructeur hiervan tijdelijk worden
uitgezonderd.
Art. 3.8.
Verstrekte persoonsgegevens worden behandeld als vertrouwelijke informatie.
Art. 3.9.
Bij Katsudo Kenpo kan normaal gezien iedereen lid worden, ongeacht ras, godsdienst, nationaliteit,
geslacht of politieke overtuiging. Het bestuur kan evenwel aspirant leden weigeren onder opgave van
redenen.
Art. 3.10.
Elke student heeft inzage in de reglementen van Katsudo Kenpo.
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Art. 4 Financiën
Art. 4.1.
Voor deelname aan activiteiten van Katsudo Kenpo is een financiële bijdrage verschuldigd. De hoogte
van deze financiële bijdrage wordt per kalenderjaar door het bestuur vastgesteld en bekend
gemaakt.
De betaling van de financiële bijdrage geschiedt per maand, voor aanvang van de maand.
Art. 4.2.
Als er door omstandigheden trainingen uitvallen, dient het lesgeld gewoon doorbetaald te worden.
Gemiste lessen kunnen op een ander moment worden ingehaald. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan
kan per geval met het bestuur een andere oplossing worden afgesproken.
Art. 4.3.
Voor alle studenten van Katsudo Kenpo geldt dat zij de verplichting hebben zich aan te sluiten bij het
overkoepelend orgaan, de Martial Arts Stichting Holland. De bijdrage voor dit orgaan, waarin onder
meer een aanvullende verzekering is opgenomen, wordt jaarlijks rechtstreeks doorberekend.
Art. 4.4.
De verschuldigde contributie wordt per maand geïnd, bij voorkeur door overschrijving van het
verschuldigde bedrag op IBAN: NL 93 RABO 0322 8252 45, t.n.v. de Stichting Katsudo te Nieuwegein.
Art. 4.5.
Wanneer activiteiten ontplooid worden die buiten de reguliere lessen vallen, kan voor deelname
hieraan een extra financiële bijdrage verschuldigd zijn. Er kunnen ook nadere voorwaarden gesteld
worden aan toelating tot dergelijke activiteiten.
Art. 5 De training
Art. 5.1.
Kenpo Karate is bedoeld voor de persoonlijke ontwikkeling van de beoefenaar. Alleen in geval van
nood mag het voor zelfverdediging of hulp aan anderen worden gebruikt. Misbruik leidt tot
definitieve ontzegging van deelname aan door Katsudo Kenpo ontplooide activiteiten.
Art. 5.2.
Van deelnemers wordt verwacht dat ze respect voor zichzelf en anderen en voor de tradities van het
Kenpo Karate tonen. Dit wordt specifiek uitgedrukt door het groeten op de daarvoor vastgestelde
momenten waarmee tevens een houding van toewijding en concentratie wordt bevorderd. Verder
houdt dit in dat een deelnemer:
• gekleed is in een schone, zwarte karate-gi (desgewenst met een effen zwart t-shirt onder de jas)
• aandacht besteedt aan zijn persoonlijke hygiëne
• niet deelneemt indien hij/zij een besmettelijke ziekte draagt
• nagels van handen en voeten kort en glad houdt
• geen sieraden, haarspelden of andere zaken draagt die voor training overbodig zijn en
 bovendien een verwonding kunnen veroorzaken
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Art. 5.3.
Deelnemers dienen gehoor te geven aan de aanwijzingen van de instructeurs of diens
plaatsvervanger(s) en orde en discipline te bewaren zodat het verloop van de les niet verstoord
wordt en de omstandigheden worden geschapen waarin door alle deelnemers met volle inzet en
concentratie kan worden getraind. Bij onvoorziene afwezigheid van een instructeur wordt de
hoogstgegradueerde aanwezige deelnemer als assistent-instructeur geacht de taak van instructeur
op zich te nemen.
Art. 5.4.
De instructeurs bepalen in welke groep of les een deelnemer wordt ingedeeld. Deelnemers worden
geacht een les van begin tot eind te volgen. Het zonder instemming van de leraar voortijdig verlaten
van de les is strijdig met de geest van karate. Wie niet tijdig aanwezig is kan slechts met instemming
van de leraar alsnog aan de les deelnemen. In dat geval wacht de deelnemer bij de ingang van de
trainingsruimte totdat hij/zij door de instructeur wordt begroet en expliciet wordt toegelaten.
Art. 5.5.
Op examens is het examenreglement van toepassing. Dit reglement en de hoogte van het
examengeld worden door het bestuur vastgesteld. Over toelating tot examens beslissen de
instructeurs.
Art. 5.6.
Elke deelnemer blijft persoonlijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn eigen gezondheid en
bezittingen en voor schade die hij veroorzaakt. Hij wordt geacht zelf vast te stellen of hij in medische
zin tot deelname in staat is. Als hij dat niet is, of bij twijfel, dient het advies van een arts of andere
deskundige te worden ingewonnen en opgevolgd.
Art. 5.7.
Handelen in strijd met dit reglement, andere reglementen van Katsudo Kenpo, of andere
misdragingen kunnen onmiddellijke schorsing danwel definitieve ontzegging van deelname aan door
Katsudo Kenpo ontplooide activiteiten tot gevolg hebben. Deze disciplinaire maatregelen kunnen
uitgaan van de instructeurs of van het bestuur. Een deelnemer die een disciplinaire maatregel
opgelegd heeft gekregen, heeft geen recht op restitutie van betaalde bijdragen en/of
contributiegelden en indien van toepassing zal veroorzaakte schade op hem verhaald worden.
Mocht zich een situatie voordoen waarin noch in dit reglement, noch in het examenreglement
voorzien is, dan ligt de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid bij het bestuur. De reglementen kunnen
tussentijds gewijzigd worden. Bij deelname wordt instemming met de geldende reglementen
verondersteld.
Art. 5.8.
Niemand verlaat de trainingsruimte zonder toestemming van de instructeur.
Art. 5.9.
Men groet de trainingsruimte bij het betreden en het verlaten hiervan.
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Art. 5.10.
Als de les wordt begonnen of beëindigd wordt er gegroet op de wijze, zoals beschreven in de
Studentenhandleiding, niveau 8, geel.
Art. 5.11.
Bij begin en eind van een oefening groeten de studenten elkaar.
Art. 5.12.
Er wordt respectvol omgegaan met pakken, banden, wapens etc.
Art. 5.13.
Elke student mag geïnteresseerden meebrengen om eenmalig als toeschouwer of deelnemer bij een
reguliere les aanwezig te zijn. Hoewel niet strikt noodzakelijk, heeft het de voorkeur als het
meebrengen van introducés als hiervoor bedoeld van te voren wordt gemeld.
Art. 5.14.
Hoewel deelname aan wedstrijden zal worden aangemoedigd in verband met het leereffect van
deelname, zal niemand worden verplicht om aan wedstrijden deel te nemen. Deelname aan
wedstrijden is niet essentieel om voor bevordering naar welke graad dan ook in aanmerking te
komen.

Katsudo Kenpo is een activiteit van de Stichting Katsudo, Herenstraat 100, 3431 CB Nieuwegein, 06-11226624,
www.karate-nieuwegein.nl, info@katsudo.nl, KvK 30237320

