
 

 

Huishoudelijk Reglement 
 

Keishin 
 

JU-JITSU CLUB EEKLO vzw 

  

Het doel  van de club is het goed onderrichten van Ju-Jitsu, in een vriendschappelijke omgeving, op een veilige manier. 

In onze club wordt ju-jitsu aangeleerd, geschikt voor alle leeftijden,  als sport of zelfverdediging.  

Ju-Jitsu is efficient omdat het wetenschappelijke principes gebruikt, niet alleen brute kracht. 

Ju Jitsu is de verzamelnaam van de oude ongewapende Japanse krijgskunsten die werden beoefend door de Japanse samurai. De samurai 

perfectioneerden technieken om zich te kunnen verdedigen op het slagveld. Deze technieken hebben geleid tot het moderne Ju-jitsu. Vandaag leert 

iemand die ju-jitsu beoefent zichzelf of anderen te verdedigen op eender welke aanval, door gebruik te maken van bevrijdingen, worpen, klemmen, 

controletechnieken, slag - en stoottechnieken. 

Bij het aanleren van deze technieken staat aandacht voor waarden als respect en discipline centraal. 
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Zoals bij vele verdedigingssporten houden wij ons aan een zekere etiquette. In een contactsport is algemene discipline en hygiëne zeer belangrijk. 

We verwachten dan ook van onze leden dat ze volgende punten nakomen. 

  

  

LIDMAATSCHAP: 

● Deze club heeft als doel om elk lid en nieuwkomer Ju-Jitsu onderricht te verstrekken: 

- als kunst van lichaamsbeweging,  

- als sport,  

- als vorm van zelfverdediging.  

● De hoofdtrainer (sensei) heeft het recht om leden al dan niet te aanvaarden en/of uit te sluiten, mits een gegronde reden.  

● Een Ju-Jitsu seizoen loopt van 1 januari t.e.m. 31 december. 

In de maand juli gaan er geen trainingen door wegens sluiting van de sporthal. 

Wanneer er geen lessen zijn tijdens vakanties, wordt dit  tijdig gemeld per brief of mail. 

● Elk nieuw lid heeft recht op drie gratis proeflessen. Tijdens deze proefles draagt hij/zij sportieve kledij. 

Tijdens deze proeflessen is de nieuwkomer verzekerd via de VJJF vzw bij verzekeringen NV Arena zoals vastgelegd in de polis. 

Voor de proeflessen moet er een document “registratie proeflessen Verzekering” ingevuld worden (exemplaar te verkrijgen bij de trainers) 

Indien hij/zij toetreedt tot de club betaalt hij/zij zo spoedig mogelijk het lidgeld en de verzekering  (exemplaar te verkrijgen bij de 

inschrijvingsverantwoordelijke). Lidgelden en verzekering  worden jaarlijks betaald.  

Een klein deel van dit bedrag kan via de mutualiteit teruggevorderd worden. U kan dit formulier door de trainers laten invullen.  
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● U bent pas verzekerd als u uw lidgeld/verzekering betaald hebt.  Zolang dit niet gebeurd is, traint u op eigen verantwoordelijkheid. 

● Clubleden die deelnemen aan competitie moeten zich jaarlijks medisch laten keuren. Er is dus een doktersattest vereist of laten dit invullen 
in het budopass. 

              Voor de nieuwe leden adviseren wij ook een medische keuring.  Als dit al dan niet gebeurt, is de verantwoordelijkheid van het clublid. 

● Tijdens clubactiviteiten (competities, stages, …) geldt de lopende verzekering voor de deelnemende leden.  

● Bij deelname aan competities en stages dient elk lid in het bezit te zijn van zijn/haar budopas. 

 

GEDRAGSCODE: 

● Bij het betreden of verlaten van de oefenzaal (dojo) wordt er gegroet door de deelnemers.  

● Voor de veiligheid van de kinderen worden zij IN de dojo afgezet en opgehaald. 

Buiten de dojo is de club niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen en onregelmatigheden.  

● Ook bij het betreden en verlaten van de mat (tatami) wordt er gegroet.  

● Bij aanvang van de les verzamelen alle leden op de tatami. De leden met de hoogste gordel zitten het dichtst bij de sensei. De leden zitten 

per graad (Kyu). Hierna volgt een groet waaraan alle leden deelnemen. De sensei gaat voor in deze groet.  

 

 

 

● Elke beoefenaar dient tijdig op de trainingen aan te komen. 

Indien hij/zij te laat komt, meldt hij/zij zich bij de sensei. Eventueel worden extra oefeningen opgelegd, afhankelijk van de reden en de 

frequentie waarbij dit gebeurt. 
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Bij laattijdige aankomst kan de training pas aangevat worden wanneer de sensei hiertoe toestemming geeft. Pas dan mag de tatami 

betreden worden.  

● Tijdens de les verlaat niemand de dojo of de tatami zonder toestemming van de lesgever.  

● Wie niet tot het eind van de training kan blijven, verwittigt de sensei voor aanvang van de training.  

● Toeschouwers kunnen langs de mat de les volgen op voorwaarde dat zij dit in stilte doen en de les op geen enkele manier verstoren. De dojo 

wordt in ordelijke staat achtergelaten.  

● Terwijl de sensei technieken uitlegt en/of demonstreert luisteren de leden aandachtig. Vragen stellen kan altijd achteraf.  

 

● De lesgever kan getoonde technieken persoonlijk aan een lid/leden verduidelijken tijdens de training. 

Zowel voor als na de uitleg wordt er gegroet naar de lesgever. 

   

  

 

 

● Het omkleden voor en na de training gebeurt in de kleedkamers. Na de training is er mogelijkheid om te douchen. 

Kledij en waardevolle zaken mogen in een sporttas in de dojo geplaatst worden.  

● De club is niet verantwoordelijk voor eventuele diefstallen.  

● Diefstallen of vandalisme in de club betekenen definitieve uitsluiting van het lid in kwestie.  

● Het gebruik van alcoholische dranken voor of tijdens de training is verboden.  
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● In de dojo en binnen het clubgebeuren is er geen onderscheid in ras, stand of geslacht.  

● Op de tatami zal tucht gehandhaafd worden en zal elk lid steeds de sensei en andere leden met respect aanspreken en behandelen.  

● De leden doen alles om het imago van Keishin hoog te houden, zowel tijdens het clubgebeuren als erbuiten.  

● Ju-Jitsu mag enkel gebruikt worden als zelfverdediging en niet om anderen opzettelijk pijn te doen. Ju-Jitsu mag enkel gebruikt worden als er 

geen andere mogelijkheid is. 

Het doel van de training is de geest en het lichaam te verbeteren. 

In de dojo mag nooit gevochten worden zonder toestemming.  

● Voor het betreden van de tatami zorgt elk lid dat zijn GI (vest en broek) in orde is en geknoopt is met de juiste gordel. 

Enkel een witte GI is toegelaten voor leerlingen (witte t.e.m. bruine gordel). Zwarte gordels dragen een GI naar keuze. 

 

  

 

 

 

 

 

GORDELS: 

       Mits voldoende trainingen, kunnen volgende gordels worden toegekend : 

● Geel-oranje gordel : min 10 jaar 
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● Oranje gordel : min 11 jaar 

● Oranje-groene gordel : min 13 jaar 

● Groene gordel : min 15 jaar 

● Blauwe gordel : min 16 jaar 

● Bruine gordel : min 17 jaar 

● Zwarte gordel : min 18 jaar 

 

HYGIENE: 

● Reinheid van lichaam en oefenpak is vereist. Nagels aan handen en voeten moeten kortgeknipt zijn zodat men zichzelf en/of anderen niet 

kan kwetsen. 

Lange haren moeten bijeengebonden worden. 

Handen en voeten dienen steeds gewassen te zijn.  

● Ringen, horloges, kettingen, piercings en eventuele andere sieraden moeten uitgedaan worden. Dit om verwondingen te voorkomen.  

● Tussen de kleedkamers en de tatami mag er niet op blote voeten gelopen worden.  Er kunnen bv slippers gebruikt worden naast de tatami. 

● Schoenen of kousen zijn verboden op de tatami. 

 LICHAMELIJKE EN GEESTELIJKE CONDITIE: 

● Een lid dat werkelijk te moe is om mee te trainen zal zich ordelijk op zijn knieën aan de kant van de tatami plaatsen.  

● Kleine kwetsuren, wondjes en dergelijke verzorg je voor de training.  
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● Mogelijke kwetsuren, lichamelijke beperkingen of andere medische redenen die het uitvoeren van een oefening onmogelijk maken dienen 

voor de training meegedeeld te worden aan de lesgever zodat deze er rekening mee kan houden.  

● Vooraleer men aan een training deelneemt, dienen alle eerder opgelopen letsels voldoende genezen te zijn.  

● Letsels, opgelopen buiten het clubgebeuren, die verergeren worden niet door de clubverzekering gedekt (tarten van risico).  

● Elke ernstige kwetsuur, opgelopen tijdens de training, demonstraties of wedstrijden dienen binnen de 24 uur aan de verzekering 

doorgegeven te worden met een duidelijke beschrijving.  

 

PRIVACY : PUBLICATIE VAN FOTO’S EN VIDEO’S 

● De club maakt regelmatig  foto’s en/of video’s tijdens de trainingen of andere clubactiviteiten. Deze worden gepubliceerd op haar website, in 

de nieuwsbrief,…Voor de publicatie van foto’s en video’s geldt de ondertekening van het huishoudelijk reglement. 

● Clubleden die bezwaar hebben tegen deze publicatie, delen dit schriftelijk mee aan het bestuur. 

● Persoonlijke gegevens worden enkel gebruikt voor verzekeringsdoeleinden. 

BESTUUR: 

● De zaken van de club worden geregeld door het bestuur.  

● Bij klachten, moeilijkheden of vragen moet men zich steeds tot het bestuur wenden.  

● Er mag geen enkele activiteit onder naam van de club georganiseerd worden zonder dat het bestuur daarvan op de hoogte is.  

● Bij overtreding van de regels, opgesteld in het huishoudelijk reglement, heeft het bestuur het recht om gepaste acties te ondernemen of een 

lid voor (on)bepaalde duur te schorsen.  

● Het reglement kan regelmatig geëvalueerd en zo nodig aangepast worden. Bij wijziging wordt elk lid hiervan op de hoogte gesteld.  
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● De hoofdtrainers zijn Stefaan De Muynck en Patrick De Smet. 

● Het bestuur bestaat uit : 

        -     voorzitter Godfried Van tomme 
        -     secretaris Peggy De Mey 
        -     penningmeester Stefaan De Muynck 
        -     public relations Peggy De Mey 
        -     werkende leden : Karen Claeys en Patrick De Smet 
 

● Elk bestuurslid dat aanstalten maakt om het clubgebeuren in het gedrang te brengen kan onverbiddelijk uit het bestuur of de club geweerd 

worden.  

● Het bestuur en de lesgever(s) kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen aangezien elk lid verplicht verzekerd 

moet zijn . 

● Het bestuur kan leden weigeren/schorsen/uitsluiten in geval van:  

- onbehoorlijk gedrag tijdens de trainingen,  

- het niet opvolgen van opdrachten tijdens de trainingen,  

- lachen met fouten van anderen,  

- brutaal worden tegen anderen of ze kwetsen.  
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Keishin 
 

JU-JITSU CLUB EEKLO vzw 

 

● Ik, (naam en voornaam)……………………………………………………………………………verklaar hierbij het Huishoudelijk  Reglement 

van Ju-Jitsu Club Eeklo vzw gelezen en goedgekeurd te hebben. 

 

● Ik, (naam en voornaam)………………………………………………………………………ouder van (naam en 

voornaam)………………………………………………………………………. 

verklaar hierbij het Huishoudelijk Reglement van Ju-Jitsu Club Eeklo vzw gelezen en goedgekeurd te hebben. 

 

Datum Handtekening 
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