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Huishoudelijk reglement
Art 1. Algemeen
1. Dit reglement is van toepassing vanaf 1 januari 2019 en vervangt alle voorgaande
reglementen. Dit reglement regelt de huishouding van Budo Herne vzw,
Driekapellenstraat 17, 1541 Herne, aangesloten bij en erkend door de Vlaamse
Judofederatie (VJF) en de Vlaamse Vechtsport Associatie (VVA) verder Budo Herne
vzw genoemd en haar toegetreden leden.
2. De structuur van de vzw is bepaald in de statuten, opgemaakt en neergelegd ter
griffie, bij oprichting van de vzw en uitsluitend, zoals bepaald in de statuten, te
wijzigen door de Algemene Vergadering van de vzw.
3. Door het lidmaatschap van Budo Herne vzw en/of deelname aan de trainingen,
initiaties, activiteiten georganiseerd door Budo Herne vzw aanvaardt men automatisch
dit huishoudelijk reglement. Tevens zullen de bezoekers, toeschouwers en alle
aanwezigen tijdens de trainingen en activiteiten, zich naar de artikelen in dit reglement
schikken.
4. Dit reglement ligt ter inzage op de maatschappelijke zetel van Budo Herne vzw en is
onderhevig aan wijzigingen die niet voorafgaandelijk worden aangekondigd.
5. Budo Herne vzw is organisator van alle activiteiten, onder meer, zonder dat deze
opsomming beperkend is, trainingen, stages, competities, eetfestijnen, kermissen,
sociale aangelegenheden, die binnen haar structuren worden gerealiseerd.

Art 2. Structuur
1. De Raad van Bestuur heeft er voor gekozen om, binnen de structuur van Budo
Herne vzw, verscheidene Budodisciplines in te richten. Elk van deze Budodisciplines
werd door de Raad van Bestuur een specifieke opdracht toebedeeld.
2. Budo Herne vzw stuurt elk van deze disciplines aan, ondersteunt en controleert waar
nodig.
3. Budo Herne vzw kan, met behoud van de organisatorische verantwoordelijkheden,
taken uitbesteden aan haar leden of eigen structuren, die uit haar naam handelen.
4. Al de inkomsten worden beheerd door Budo Herne vzw.
5. Budo Herne vzw staat mede in voor de aankoop van materieel ter ondersteuning van
de Budodisciplines.
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➢ Budodiscipline: Judo
6. De Raad van Bestuur heeft een Budodiscipline “Judo” binnen de structuur van Budo
Herne vzw ingericht.
7. Alle leden van Budo Herne vzw die judo beoefenen, doen dit in de Budodiscipline
“Judo” en worden verder judoka’s genoemd.
8. De Budodiscipline “Judo” heeft als opdracht volgende taken:
a. Het realiseren van regelmatige trainingen in Judo
b. Het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van het aangeboden Judo.
c. Het begeleiden van de judoka’s tijdens de trainingen, stages, demonstraties,
competities en andere judo activiteiten.
d. Het organiseren van een Judo-technische staf
e. Het realiseren of volgen van opleidingen in het Judo en aanverwante materie
f. Technisch onderbouwd Judo programma samenstellen, onderhouden en aan
de judoka’s aanbieden
g. Inrichten van examen momenten voor de judoka’s, tot het behalen van een
hogere graad in het Judo
h. Deelnemen aan de gemeenschappelijke activiteiten van Budo Herne vzw.
9. De Budodiscipline “Judo” draagt op eigen initiatief judoka’s voor als kandidaat, om
de rol van trainer of initiator te vervullen. De Raad van Bestuur kan deze kandidatuur
al of niet aanvaarden.
10. De Raad van Bestuur stelt bij de start van het boekjaar een budget ter beschikking
aan de Budodiscipline “Judo”. Het budget wordt bepaald door het aantal
ingeschreven leden. Dit budget kan door de Budodiscipline worden aangewend om
haar taken te realiseren.
11. De Budodiscipline “Judo” vergoedt zelf de onkosten van trainers en begeleiders.
Hiertoe kan het ter beschikking gestelde budget worden aangewend.
12. De Budodiscipline “Judo” staat zelf in voor de huur van de zaal. Hiertoe kan het ter
beschikking gestelde budget worden aangewend.
13. De Budodiscipline “Judo” voorziet zelf in de ledenadministratie bij de judo federatie.
14. Budo Herne vzw is aangesloten bij de Vlaamse Judo Federatie VZW.

➢ Budodiscipline: Ju-Jutsu
15. De Raad van Bestuur heeft een Budodiscipline “Ju-Jutsu” binnen de structuur van
Budo Herne vzw ingericht.
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16. Alle leden van Budo Herne vzw die Ju-Jutsu beoefenen, doen dit in de
Budodiscipline “Ju-Jutsu” en worden verder Ju-Jutsuka’s genoemd.
17. De Budodiscipline “Ju-Jutsu” heeft als opdracht volgende taken:
a. Het realiseren van regelmatige trainingen in Ju-Jutsu
b. Het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van het aangeboden Ju-Jutsu.
c. Het begeleiden van de Ju-Jutsuka’s tijdens de trainingen, stages,
demonstraties, competities en andere Ju-Jutsu activiteiten.
d. Het organiseren van een Ju-Jutsu-technische staf
e. Het realiseren of volgen van opleidingen in het Ju-Jutsu en aanverwante
materie
f. Technisch onderbouwd Ju-Jutsu programma samenstellen, onderhouden en
aan de Ju-Jutsuka’s aanbieden.
g. Inrichten van examen momenten voor de Ju-Jutsuka’s, tot het behalen van een
hogere graad in het Ju-Jutsu
h. Deelnemen aan de gemeenschappelijke activiteiten van Budo Herne vzw.
18. De Budodiscipline “Ju-Jutsu” draagt op eigen initiatief Ju-Jutsuka’s voor als
kandidaat, om de rol van trainer of initiator te vervullen. De Raad van Bestuur kan
deze kandidatuur al of niet aanvaarden.
19. De Raad van Bestuur stelt bij de start van het boekjaar een budget ter beschikking
aan de Budodiscipline “Ju-Jutsu”. Het budget wordt bepaald door het aantal
ingeschreven leden. Dit budget kan door de Budodiscipline worden aangewend om
haar taken te realiseren.
20. De Budodiscipline “Ju-Jutsu” vergoedt zelf de onkosten van trainers en begeleiders.
Hiertoe kan het ter beschikking gestelde budget worden aangewend.
21. De Budodiscipline “Ju-Jutsu” staat zelf in voor de huur van de zaal. Hiertoe kan het
ter beschikking gestelde budget worden aangewend.
22. De Budodiscipline “Ju-Jutsu” voorziet zelf in de ledenadministratie bij de Ju-Jutsu
federatie.
23. Budo Herne vzw is aangesloten bij de Euro Budo VZW.

Art 3. Aanwezigheid.
1. Alle aanwezigheden tijden de trainingen worden geregistreerd op de
aanwezigheidslijsten. Deze lijsten zijn de enige vorm van bewijs van het aantal
gevolgde trainingen. Elke budoka is zelf verantwoordelijk voor het opgeven van zijn
of haar aanwezigheid op deze lijsten, die aan de ingang van de dojo beschikbaar
zijn.
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2. De Budoka wordt verzocht tijdig aanwezig te zijn op de trainingen en zich, bij
eventueel te laat komen, te melden bij de trainer. Hij of zij zal de dojo niet verlaten
vóór het einde van de training, tenzij met toestemming van de trainer.

Art 4. Veiligheid en Hygiëne.
Een veilige sportomgeving is essentieel voor alle leden om vrijuit en ongestoord te
kunnen deelnemen aan de activiteiten.
Onze sportvereniging engageert zich daarom tot het naleven van volgende punten:
1. Alle leden, bestuurders en vrijwilligers worden maximaal beschermd door het
afsluiten van de nodige verzekeringen.
2. Op de trainingen hebben de trainers de leiding. De instructies moeten steeds
opgevolgd worden. Veiligheidsinstructies zijn uiterst belangrijk en kunnen niet
worden genegeerd door de budoka.
3. De trainingen moeten verlopen met de nodige discipline en rust. Dit is
noodzakelijk om de kwaliteit en veiligheid te kunnen garanderen. Op en naast de
tatami gelden budo-etikette en de budoregels: discipline en respect.
4. Er wordt gestreefd naar een vereniging zonder discriminatie, agressie, pesten
en/of seksueel grensoverschrijdend gedrag.
5. Fairplay en sportiviteit worden hoog in het vaandel gedragen.
6. Veiligheid op de tatami primeert te allen tijde. Hogere gordels trainen met de
nodige voorzichtigheid, als ze met lagere banden werken. De judoka let op zijn
omgeving om mogelijk gevaarlijke situaties tijdig in te schatten en ongelukken te
voorkomen.
7. Er wordt gewerkt aan een fysiek veilige omgeving waarin elk lid zich veilig kan
bewegen.
8. Er heerst een open sfeer waarin iedereen zijn mening kan geven.
9. De budoka wordt verondersteld correct gekleed te zijn: witte, nette, reglementaire
judogi en gordel met een correcte gordelknoop. De judogi moet regelmatig
verlucht en gewassen worden. Meisjes hebben en t-shirt onder hun judogi aan.
Badges en publiciteit (sponsors)kunnen enkel mits toestemming van het bestuur
en volgens de aanwijzingen van het bestuur gedragen worden.
10. Het dragen van juwelen en sierraden zijn niet toegelaten.
11. In de meisjes kleedkamer zijn er geen jongens of papa’s toegelaten. In de
jongens kleedkamer zijn er geen meisjes of mama’s toegelaten.
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12. Bij het beoefenen van budo is een goede lichaamsverzorging onontbeerlijk. Korte
vinger en teennagels, lang haar netjes samengebonden, propere handen en
voeten maken hiervan deel uit. Eventuele wonden moeten netjes afgedekt zijn en
stevig beschermd. Kwetsuren moeten onmiddellijk en indien het om oude
kwetsuren gaat vóór de training, gemeld worden aan de trainer(s).
13. Er wordt op een gezonde en medisch verantwoorde manier aan sport gedaan.

14. Tijdens de trainingen wordt er niet gegeten, gedronken of gekauwd. Het is ook
aangeraden om niet net voor de trainingen, te eten of te drinken. Eventueel kan
de trainer een drinkpauze toestaan. Drink dan met kleine hoeveelheden.
15. Alle budoka’s helpen de matten te leggen en op te bergen, alsook de oefenzaal
netjes te houden en zorg te dragen voor alle materiaal. De matten mogen niet
worden geplooid.
16. Budo Herne vzw verbiedt het gebruik van doping onder welke vorm dan ook.
Dopingcontroles kunnen te allen tijde door de bevoegde instanties worden
uitgevoerd. Deze controles geschieden volgens de regels, opgelegd door wette,
decreten en het reglement van VJF/Euro Budo. Budo Herne vzw kan niet
verantwoordelijk gesteld worden voor het gebruik en/of aanleveren van doping
door en van haar leden.
17. Dronken of geïntoxiceerde judoka’s wordt de deelname tot de training ontzegd
en moeten onmiddellijk de tatami verlaten.
18. Budo Herne vzw is niet verantwoordelijk voor eventuele diefstallen. De budoka’s
worden verzocht waardevolle voorwerpen steeds onder toezicht te houden.

Art 5. Rechten van de leden.
Alle toegetreden leden hebben volgende rechten:
1. Ieder toegetreden lid wordt gewezen op het bestaan van dit huishoudelijk
reglement (en in voorkomende geval, de statuten). Een exemplaar wordt bezorgd
aan de toegetreden leden of er wordt meegedeeld op waar het huishoudelijk
reglement ingekeken kan worden.
2. Door het verkrijgen van het lidmaatschap mogen de leden deelnemen aan
trainingen en in voorkomend geval wedstrijden. De sportieve eindbeslissing over
de deelname aan wedstrijden berust steeds bij de trainer.
3. Ieder toegetreden lid kan klachten, wensen of voorstellen indienen bij het bestuur
van de vereniging. Het bestuur engageert zich ertoe om het vragende lid binnen
een redelijke termijn van antwoord te voorzien.
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Art 6. Plichten van de leden.
Alle toegetreden leden hebben volgende plichten:
1. Ieder toegetreden lid geeft zo snel mogelijk een wijziging van zijn gegevens door
aan het bestuur van de vereniging.

2. Alle budoka’s dienen over een geldige vergunning te beschikken om aan de
trainingen te kunnen deelnemen. Wie niet over een geldige vergunning beschikt
zal niet worden toegelaten tot de trainingen. Het is raadzaam om steeds zijn
vergunning bij zich te hebben. De vergunning kan steeds worden opgevraagd om
de geldigheid ervan te kunnen nagaan. De budoka’s zijn zelf verantwoordelijk
voor een tijdige hernieuwing van de vergunning. De geldigheidsduur staat
vermeld op de vergunning. Een duplicaat van een vergunning kan worden
aangevraagd mits het betalen van de geldende administratieve kosten.
3. Ieder toegetreden lid betaalt tijdig het lidgeld. Deelname aan de trainingen en
competities kan aan de budoka worden ontzegd, indien de lesgelden niet tijdig
zijn betaald. Betaalde lesgelden zijn in geen geval overdraagbaar en worden niet
terugbetaald, ongeacht het aantal trainingen waaraan men heeft deelgenomen
tijdens de betaalde periode.
4. Ieder toegetreden lid verbindt zich ertoe om de statuten, het huishoudelijk
reglement en alle andere richtlijnen opgelegd door het bestuur te zullen naleven.
5. Ieder toegetreden lid zal alle regels opgelegd door de sportfederatie waarbij het
aangesloten is naleven. Bij schending van bepalingen uit deze reglementen, kan
een lid voor de tuchtcommissie van de federatie moeten verschijnen. Alle
opgelegde straffen of boetes die toegerekend worden aan het desbetreffende lid,
worden uitgevoerd of betaald door het lid in kwestie.

Art 7. Tucht en sancties.
Wanneer een toegetreden lid het huishoudelijk reglement geschonden heeft of zich
ongepast gedragen heeft, kan het bestuur een onafhankelijk orgaan samenstellen dat
zal oordelen over het uitsluiten van dit toegetreden lid. Het bestuur zorgt ervoor dat de
tuchtregeling overeenkomstig artikel 8 van het Decreet op de niet-professionele
sportbeoefenaar van 24 juli 1996 nageleefd worden.

