Huishoudelijk Reglement
Mixed Martial Arts Centrum Schouteren v.o.f.

Mixed Martial Arts Centrum Schouteren onderschrijft de erecode van de vechtsporten: “Vechten gebeurt
alleen op de mat of in de ring, en nooit op straat. De technieken die je worden aangeleerd mogen alleen worden
gebruikt ter verdediging van jezelf of anderen. Je mag nooit je vechttechnieken gebruiken tegen iemand die zich niet
kan verdedigen. Eer, loyaliteit en trouw zijn belangrijker dan welke vechttechniek, graduatie of titel dan ook.”


Het tonen van respect voor jezelf en anderen is één van de belangrijkste waarden binnen de vechtsport. Leden
zullen altijd respectvol met elkaar omgaan.



Hygiëne is erg belangrijk, de dojo mag alleen met schone sportkleding en blote voeten betreden worden.
Deelnemers aan de lessen hebben altijd schone voeten en geknipte nagels.



Sieraden, piercings e.d. die letselrisico opleveren voor de drager of anderen worden verwijderd, dan wel
afgeplakt.



Leden zijn verplicht zijn of haar gezondheidstoestand toe te lichten, mocht dit een negatieve invloed hebben
op de beoefening van de sport.



Mixed Martial Arts Centrum Schouteren is niet aansprakelijk voor schade, diefstal en/of vermissing van
persoonlijke eigendommen van leden.



Klachten en/of ongeregeldheden worden direct bij de aanwezige trainers gemeld, deze zullen direct
gezamenlijk opgelost worden.



Leg gebruikte materialen altijd op de plek terug waar ze horen.



Het gebruik van doping en stimulerende middelen is verboden.



Indien men achter loopt met de contributie mag er niet getraind worden.



Leden zullen binnen en buiten de sportschool niet voor overlast zorgen.



Sparren mag uitsluitend onder begeleiding van de trainers.



Technieken naar het hoofd bij jeugd tot 18 jaar worden niet toegestaan.



Het gebruik van materialen mag alleen onder gekwalificeerd toezicht.



Er kunnen handschoenen en scheenbeschermers worden gehuurd, de voorkeur gaat uit naar eigen spullen.



Er mogen geen ongewenste (seksuele) handelingen gedaan worden buiten hetgeen gebruikelijk is binnen de
sportschool.



Bij het gebruik maken van het sanitair van de sportschool wordt verwacht dat deze na gebruik schoon wordt
achtergelaten.



Handdoek en mondbescherming in de dojo zijn verplicht.



Wees behulpzaam voor medeleden.



Er mag binnen de sportschool niet gerookt worden.



Zonder toestemming mag men niet achter de bar.



Er dient gelijk afgerekend te worden bij het nuttigen van eten/drinken en het lenen van materiaal.



Nooduitgangen moeten te allen tijde vrij gehouden worden.



Voor de algemene voorwaarden verwijzen wij naar de deponering zoals deze is gedaan bij de Kamer van
koophandel.
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Specifieke aanvulling huishoudelijke reglement:




Wij conformeren ons aan de procedures en regelgeving zoals deze wordt gehanteerd door de
vechtsportautoriteit.
Ten aanzien van grensoverschrijdend gedrag verwijzen wij u naar het “Handboek aanpak
grensoverschrijdend gedrag” zoals deze op de gym aanwezig is.
Volgens de normen van de vechtsportautoriteit is het van belang dat er een vertrouwenscontactpersoon is
voor het kunnen melden van grensoverschrijdend gedrag. Bij navraag kunt u hier informatie over
verkrijgen.

Dit reglement is van toepassing op alle leden, huurders en gebruikers van
Mixed Martial Arts Centrum Schouteren.
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