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1 Voorwoord 
 
Hartelijk dank voor uw interesse in de krijgskunst Pencak Silat – Setia Hati. Om erachter 
te komen of deze krijgskunst bij u verwachtingen aansluit, is de beste manier om met 
deze sport kennis te maken door het volgen van 1 en of meerdere proeflessen. Men kan 
maximaal 3 gratis proeflessen volgen. Het bijwonen als toeschouwer kan uitsluitend met 
toestemming van leraar. 
 
Foto’s en of digitale opnames zijn niet toegestaan mits hier uitdrukkelijk toestemming 
voor is gegeven door de leraar. 
 
Er wordt lesgegeven in traditioneel Pencak Silat – Setia Hati. In de lessen zijn 
invloeden terug te vinden uit de Indonesische dorp Winongo (Madiun) wat als de 
oorsprong wordt beschouwd van onze stroming en fungeert als hoofdstijl binnen de 
sportvereniging Black Dragon Silat. 
De leerlingen dragen een zwarte broek met een zwart T-shirt van de vereniging of een 
zwart pak met een sjerp in de kleur van de behaalde graduatie.  
De leraar (Meestergraadhouder) draagt een zwarte broek met een zwart T-shirt van de 
vereniging met een traditionele batik sjerp, of een zwart pak met een traditionele batik 
sjerp. 
 

2 Inleiding 
 
Onder de volgende punten vindt u de doelstellingen en het algemeen reglement van de 
sportvereniging Black Dragon Silat met de krijgskunst Pencak Silat Setia Hati.  
Dit reglement is door het dagelijks bestuur vastgesteld na het officieel registreren bij het 
handelsregister van de kamer van koophandel in Arnhem.  
 
Dit reglement is bedoeld voor de Pencak Silat beoefenaars binnen Black Dragon Silat.  
In dit reglement staan de regels die we hebben opgesteld en binnen onze vereniging 
zullen naleven. De samenstellers van dit document hebben ernaar gestreefd om 
zorgvuldig en eenduidig te zijn. Als er zich desondanks tegenstrijdigheden of 
onduidelijkheden in het reglement voordoen dan beslist de sportschoolhouder over hoe 
de betreffende tekst te interpreteren. 
 

3 Doelstellingen 
 
De primaire doelstellingen van onze vereniging, die het uitgangspunt vormen van de 
activiteiten die we als vereniging ondernemen zijn: 

o Het erfgoed van de unieke Pencak Silat stijl, Setia Hait van Guru Tua (Paatje) F.G. 
Drijsen die directe leerling is van Soerodiwirjo (grondlegger van de Setia Hati) te 
behouden. 

o De nalatenschap van deze unieke stijl door Guru L.H.H. Kneefel (directe leerling 
van Guru Tua F.G. Drijsen) een platvorm te geven en de stijl te behouden zoals 
die van de oorsprong werd gegeven. 

o Deze bijzondere stijl uit te dragen en toegankelijk te maken voor iedereen die 
deze vorm van Pencak Silat wil leren. 

o Daarnaast het bevorderen en uitdragen van deze krijgskunst zoals deze in de 
oorsprong is bedoeld met de 5 elementen (Persaudaraan Olah Raga, Seni budaya, 
Bela Diri, Mental Spirutal) zoals hieronder weergegeven: 
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3.1 Persaudaraan (broederschap) 
 
Het uitdragen en bevorderen van de onderlinge broederschap tussen de beoefenaars van 
de Pencak Silat stijl Setia Hati. Het bevorderen van de onderlinge contacten, 
gezamenlijke activiteiten en de samenwerking met andere scholen, groepen in Nederland 
en Indonesië. 

3.2 Olah Raga 
 
Het sport aspect van de Pencak Silat. Fysieke trainingen, werken aan kracht en 
uithoudingsvermogen i.c.m. techniek zijn kenmerken voor Olah Raga wat dan ook Sport 
betekent. De wedstrijdsport (Tanding) is een voorbeeld van de praktische uitvoering van 
Pencak Silat als Olah Raga. 
 
 

3.3 Seni budaya 
 
Pencak Silat is sterk verwant aan andere culturele uitingen (seni budaya) van de 
verschillende Zuid-Oost Aziatische volkeren waar de Pencak Silat zijn oorsprong vindt. In 
dansen zoals bijv. het Sundanese (West Java) Jaipongan zijn veel Pencak Silat 
bewegingen te herkennen. Het bespelen van instrumenten om de Pesilat (Pencak Silat 
beoefenaar) te begeleiden in zijn spel en normen en waarden (adat en adab) zijn 
onderdeel het Seni aspect. 
 
De Pencak Silat dankt de bekende mooie bewegingen aan dit aspect. 
 

3.4 Bela Diri 
 
Volgens velen het ‘oer’ aspect van de Pencak Silat. Bela Diri betekent zelfverdediging 
en/of zelfbehoud; voornamelijk bedoeld om de beoefenaar te helpen tegen elke vorm van 
dreiging van een kwaadwillende medemens maar ook om anderen te beschermen. Vanuit 
dit oer aspect en de technieken die eraan te pas komen zijn andere aspecten als Olah 
Raga en Seni Budaya ontstaan, hetzij met een andere toepassing en doel. Er is een 
relatie met het aspect Mental Spiritual om ook geestelijk voorbereid te zijn op bijv. 
tunnel-visie dat ontstaat wanneer iemand met het leven wordt bedreigd. 
 

3.5 Mental Spiritual 
 
Mentale en/of spirituele training met het doel een beter mens te worden en ter 
ondersteuning en/of verbetering van reeds aangeleerde technieken. 
Meditatie om rust te zoeken in het drukke brein, filosofische kennis vergaren of het 
versterken van zintuigen zijn kenmerken van het aspect Mental Spiritual en wezenlijk 
onderdeel van de Pencak Silat. Ze is sterk verbonden met alle andere drie aspecten, Bela 
Diri, Seni Budaya en zelfs Olah Raga 
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4 Algemeen reglement 
 
Het Algemeen reglement beschrijft de regels en gedragsnormen binnen de 
sportvereniging Black Dragon Silat en is bedoeld voor geïnteresseerden en beoefenaars 
in de krijgskunst Pencak Silat – Setia Hati. Tevens is dit een informatief naslag voor de 
leden van de sportvereniging Black Dragon Silat. 

4.1 Inschrijving 
 
Met deze inschrijving ben je verplicht om de verschuldigde kosten: de maandcontributie, 
jaarcontributie en de eenmalige inschrijfkosten te betalen. Je bent bekend met het 
Algemeen Reglement van Black Dragon Silat en zal deze ook naleven. Opzegging van het 
lidmaatschap dient, conform het reglement, schriftelijk 1 maand voor het verstrijken van 
het nieuwe seizoen te zijn ontvangen bij het bestuur. Bij voorkeur per e-mail: 
info@blackdragonsilat.nl . Je krijgt altijd een bevestiging van opzegging per e-mail 
retour, dit vormt je bewijsdocument. 
 
Met het aangaan van dit lidmaatschap word je ook lid van de Nederlandse Pencak Silat 
Federatie (NPSF) Je wordt lid van de NPSF onder het lidmaatschapsnummer van Black 
Dragon Silat: 900.052. Je betaalt de contributie voor de NPSF aan Black Dragon Silat 
waarna het bestuur collectief zorgt voor betaling aan de NPSF. Hiervoor krijg je in januari 
van ieder jaar eenmalig een betaalverzoek. Door dit lidmaatschap ben je verzekerd en 
kun je desgewenst mee doen aan wedstrijden, seminars etc. 
 
Maximaal 1 maand na de inschrijving dient men tijdens de lessen een zwarte broek met 
zwart T-shirt of een zwart pak te dragen. U kunt een zwart pak en of zwart T-shirt 
zelfstandig aankopen bij één van de bekende online-web-shops. 

4.2 Contributie 
 
De maandcontributie bedraagt voor junioren t/m 15 jaar: € 15,00 en voor senioren vanaf 
16 jaar: € 17,50 per maand en dient voor iedere 5e van de maand te zijn voldaan. 
Betaalwijze: per automatische incasso. 
De jaarcontributie van de NPSF bedraagt voor junioren t/m 16 jaar: € 15,00; en voor 
senioren vanaf 17 jaar € 24,00. De éénmalige kosten voor inschrijving lidmaatschap en 
NPSF (paspoort) bedragen: € 10,00 In de jaarcontributie is inbegrepen een individuele 
(aanvullende) aansprakelijkheid- en ongevallenverzekering, je bent alleen verzekerd als 
je geen betalingsachterstand hebt. 
Hiervoor kan men gedurende het seizoen 1x per week trainen in de Gymzaal aan de 
Hygenslaan te Dieren. Uitzonderingen daargelaten. 
 
De maandelijkse verplichte contributie dient tijdens afwezigheid (ziekte e.d.) en 
vakanties te worden doorbetaald, tenzij er speciale opgaaf van redenen is kan hier in 
(uitzonderlijke gevallen) overleg met het dagelijks bestuur van de vereniging van worden 
afgeweken. 
 

4.3 Uitschrijving 
 
Uitschrijving/beëindiging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk gebeuren. Alleen na 
ontvangst van de schriftelijke afzegging zal de verplichting tot het betalen van de 
contributie aan het einde van het huidige seizoen komen te vervallen. In (uitzonderlijke 
gevallen) overleg met het dagelijks bestuur van de vereniging van worden afgeweken. 
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4.4 Trainingen 
 
Leerlingen/cursisten die zich ingeschreven hebben voor de Pencak Silat training worden 
geacht bij iedere les aanwezig te zijn. Bij verhindering dient men zich, telefonisch, per 
SMS, Whats app of email af te melden bij de leraar. 
 

• Men dient altijd op tijd aanwezig te zijn voor de lessen. 
• Voor aanvang van de les worden eventuele blessures/ bijzonderheden gemeld bij 

de Leraar. 
• Men dient respect te hebben voor elkaar tijdens de trainingen en te gehoorzamen 

aan het opgestelde reglement van de vereniging.  
• Tijdens de les niet in discussie treden met de leraar of mede leerlingen/cursisten. 
• Ongevraagd de trainingszaal te verlaten tijdens de lessen zonder permissie van de 

leraar is niet toegestaan. 
• Voortijdig verlaten van de lessen dient vooraf met de leraar te worden besproken. 
• Men dient de lessen niet te verstoren in welk vorm dan ook. 
• Tijdens de lessen is het dragen van sierraden niet toegestaan. Een piercing die 

niet verwijderd kan worden dient afgeplakt te worden voor aanvang van de les. 
• Hygiëne is van groot belang, denk daarbij aan het knippen van nagels en het goed 

wassen van de voeten. 
• De leerling/cursist traint op eigen risico: ieder lichamelijk letsel opgelopen tijdens 

de lessen, demonstraties en of wedstrijden vallen buiten de verantwoordelijkheid 
van sportvereniging Black Dragon Silat. Het dragen van gebits- en 
kruisbeschermers wordt dan ook aangeraden. 

• Men heeft voor iedere medeleerling/cursist en leraar respect zowel binnen als 
buiten de sportvereniging. 

• Sportvereniging Black Dragon Silat stelt zich geen enkele aansprakelijkheid op 
diefstal en beschadigingen van eigendommen. 

• Van de opgedane krijgskunsttechnieken en ervaringen mag in geen geval 
misbruik gemaakt worden. Indien een leerling het geleerde in negatieve zin buiten 
de sport in praktijk heeft gebracht, zal de leerling per direct geroyeerd worden 
van de sportvereniging. 

 

4.5 Publicatie foto’s en video’s 
 
Op onze website en social media kanalen laten wij u met foto’s en video’s zien waar we 
mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. 
Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, seminars en trainingen. Ook u en- of zoon/dochter kan 
op deze foto’s en video’s te zien zijn.  
 
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s 
waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden. Wij handteren dan ook het Privacy 
beleid Black Dragon Silat binnen de vereniging. 
Middels het inschrijfformulier geeft u toestemming voor het gebruik van foto’s en video’s 
van uzelf en-of uw zoon/dochter.  
 
Als u niet wilt dat u of uw zoon of dochter gefotografeerd wordt, geef dit dan aan op het 
inschrijfformulier. 
 
U geeft dan enkel toestemming voor foto’s en video’s die door ons, of in opdracht van de 
sportvereniging gemaakt worden. Het kan (soms) voorkomen dat derden foto’s maken 
tijdens onze activiteiten. De school heeft geen invloed op wat derden doen met de foto’s 
die zij maken, wij zijn hier niet voor aansprakelijk. Waar mogelijk zullen wij derden erop 
attenderen om niet ongevraagd foto’s te maken van onze leden tijdens onze activiteiten 
en eventueel gemaakte foto’s niet zonder toestemming (online) te verspreiden. 
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5 Privacybeleid Black Dragon Silat 
 
Wie zijn wij 
 
Black Dragon Silat, gevestigd aan Prinses Irenestraat 1 te Gaanderen is verantwoordelijk 
voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 
Contactgegevens: 
Black Dragon Silat 
Prinses Irenestraat 1 
7011 AZ Gaanderen 
info@blackdragonsilat.nl  
06 57 59 51 22 
 
 
Persoonsgegevens die wij verwerken 
 
Black Dragon Silat verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze 
trainingen en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. 
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 
 
– Voor- en achternaam 
– Geboortedatum 
– Geboorte plaats en land 
– Adresgegevens 
– Telefoonnummer 
– E-mailadres 
– Lidmaatschap nummer van de NPSF 
– Gegevens van uw bezoek aan onze website (zie Google Analytics) 
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 
 
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over 
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders 
of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden 
ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te 
voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke 
toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke 
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via 
privacy@blackdragonsilat.nl  dan verwijderen wij deze informatie. 
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens 
verwerken 
 
Black Dragon Silat verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
– Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is over de training en of activiteiten 
– Om u te kunnen inschrijven voor wedstrijden en activiteiten 
– Om u in te kunnen inschrijven als lid bij de NPSF. 
– Om u te kunnen verzekeren voor het beoefenen van de sportactiviteit 
– Om goederen bij u af te leveren of op te sturen. 

 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
 
Black Dragon Silat bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de 
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende 
bewaartermijn van persoonsgegevens: 1 tot 2 jaar na het opzeggen van het 
lidmaatschap bij Black Dragon Silat. 
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Delen van persoonsgegevens met derden 
 
Black Dragon Silat verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend 
indien dit nodig is voor de uitvoering van onze activiteiten met u of om te voldoen aan 
een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, 
sluiten wij een bewerkers- overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van 
beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Black Dragon Dieren blijft 
verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 
 
Cookies – of vergelijkbare technieken – die wij gebruiken 
 
Black Dragon Dieren gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische 
cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat 
bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of 
smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking 
van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren 
werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze 
website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in 
te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die 
eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 
 
Google Analytics 
 
Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt 
aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van `cookies’ 
(tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen 
analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie 
over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar 
en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze 
informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-
activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met 
betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan 
derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze 
derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP- adres niet 
combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van 
cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij 
wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website 
kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het 
verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals 
hiervoor omschreven. 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking 
in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door 
Black Dragon Silat en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat 
u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in 
een computerbestand naar u – of een andere door u genoemde organisatie – te sturen. 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw 
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de 
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@blackdragonsilat.nl  
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een 
kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw 
pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), 
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paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw 
privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
 
Black Dragon Silat neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed 
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via 
privacy@blackdragonsilat.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sportvereniging Black Dragon Silat  
 

Secretariaat Black Dragon Silat:  Prinses Irenestraat 1, 7011AZ, Gaanderen 
e-mail: info@blackdragonsilat.nl site: www.blackdragonsilat.nl 

KVK-nummer 83751904 
 


