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BINNENHUISREGLEMENT 

Jiu-Jitsu is een disciplinaire sport die vasthoudt aan sommige 
traditionele Japanse gewoonten. 

Iedere beoefenaar dient deze dan ook te respecteren.
 

 
Artikel 1 : De vereniging zal geen 
commerciële vennootschap worden. Zij zal 
zich niet mengen in gesprekken die 
betrekking hebben op politiek, godsdienst, 
rassen of communautaire problemen. 
 
Artikel 2 : Op de algemene vergadering 
wordt bepaald op welke wijze de verkiezing 
of herverkiezing van de bestuursleden zal 
verlopen. 
 
Artikel 3 : Om als bestuurslid te kunnen 
worden benoemd dient men te voldoen aan 
volgende punten : 
- gedurende minstens 2 jaar onafgebroken 
lid zijn en meerderjarig op de dag van 
benoeming 
- of vader of moeder of voogd van één van 
de juniorensleden die tenminste 2 jaar 
onafgebroken actief is 
- of bestuurslid zijn geweest. 
 
Artikel 4 : Het bestuur waarborgt tenminste 
3 functies zijnde : de voorzitter, de 
secretaris, de penningmeester plus één 
technisch verantwoordelijke. 
 
Artikel 5 : Een bestuurslid mag meerdere 
taken uitvoeren. 
 
 

Artikel 6 : Het bestuur heeft als algemene 
taak : 
 
- ervoor te zorgen dat de leden in de meest 
gunstige omstandigheden de trainingen 
kunnen bijwonen. 
- de public-relations van de club te 
verzorgen 
 
- in de mate van het mogelijke mee te 
werken aan alle clubinitiatieven. 
 
Artikel 7 : Alle beslissingen van technische 
aard, worden eigenmachtig genomen door 
de technisch verantwoordelijke. 
 
Er wordt een onderscheid gemaakt in 2 
categorieën: 
 
a. beslissingen genomen zonder advies van 
het bestuur: 
    - toekenning van graden (examens) 
    - samenstellen van lesprogramma’s 
    - lesgeven in scholen enz. 
 
b. beslissingen genomen na advies van het 
bestuur:  
    - keuze van federatie 
    - benoeming of schorsing van 
hulplesgevers 
    - deelname aan of organisatie van stages 
    - dagen, uren en aantal trainingen 
    - indeling in (leeftijd)groepen 



 

 Jiu Jitsu Ryu Yukio Tani Denderleeuw VZW. Veldstraat, 41 9470 Denderleeuw | RPR  831916441                 

http://www.yukiotani.be/         info@yukiotani.be 

    - geven van demonstraties 
    - uitnodigen van vreemde lesgevers 
 
Artikel 8 : Het bestuur mag voorstellen doen 
over alle in artikel 18 genoemde punten. 
 
Artikel 9 : Het bestuur zal beslissen over 
alles wat betrekking heeft op de club, met 
uitzondering van de in artikel 7 genoemde 
technische beslissingen. 
 
Artikel 10 : Als tegenprestatie voor de 
betaalde lesgelden heeft elk lid recht om de 
trainingen bij te wonen en dit in de meest 
gunstige omstandigheden. Hij/zij kan ook 
schriftelijk voorstellen doen of desgevallend 
zijn ongenoegen uiten over de clubwerking 
bij : 
- de voorzitter : algemene zaken 
- de technisch verantwoordelijke : 
technische zaken 
 
Artikel 11 : Elk lid wordt in het bezig gesteld 
van : 
- een aansluitingskaart, als bewijs van 
lidmaatschap en betaling 
- een bewijs van aansluiting bij de federatie 
- een afschrift van de statuten. 
 
Artikel 12 : Ieder actief lid is verplicht om 
jaarlijks de medische goedkeuring voor het 
beoefenen van onze sport, te laten noteren 
op het formulier “Attest medische 
geschiktheid”. Wie hieraan niet voldoet 
loopt het risico dat hij/zij bij een kwetsuur of 
ongeval het recht op schadeloosstelling 
verliest en ontslaat de club iedere 
verantwoordelijkheid. 
Artikel 13 : Leden die zich niet houden aan 
artikel 12 zullen worden uitgesloten. 
 

Artikel 14 : Ieder lid die de vereniging verlaat 
om aan te sluiten bij een andere jiu-jitsu 
club, zonder voorafgaandelijk overleg met 
de technisch verantwoordelijke, geeft blijk 
van mistevredenheid en kan zich het recht 
om eventueel opnieuw aan te sluiten 
geweigerd zien. 
 
Artikel 15 : Behalve de leden van het bestuur 
is niemand gemachtigd om de vereniging op 
een officiële wijze te vertegenwoordigen, 
uitzondering wordt gemaakt voor de 
personen aangeduid door het bestuur. 
 
Artikel 16 : Elk aangesloten lid verbind zich 
ertoe de goede naam van de vereniging niet 
in het gedrang te brengen. 
 
Artikel 17 : Het is de leden verboden om 
zonder toelating van de technisch 
verantwoordelijke deel te nemen aan 
demonstraties of stages van andere 
gevechtssportclubs of buiten de club les te 
geven in jiu-jitsu, zelfverdediging of 
aanverwante sporten. 
 
Artikel 18 : De leden die zich niet houden 
aan artikel 15, 16 en 17 zullen zich 
ongetwijfeld moeten verantwoorden bij de 
technisch verantwoordelijke en kunnen door 
het bestuur gesanctioneerd of levenslang 
uitgesloten worden. 
 
Artikel 19 : Beleefdheid en respect 
 
-beleefdheid en respect is verplicht 
tegenover de lesgever, de bestuursleden en 
andere leden of bezoekers, zowel in als 
buiten de dojo (oefenzaal). 
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- toelating om de tatami (mat) te verlaten 
dient steeds te worden gevraagd aan de 
lesgever. 
 
- wie te laat komt op de training vraagt eerst 
de toelating aan de lesgever alvorens de 
tatami te betreden. 
 
- het past niet overbodige 
woordenwisselingen te voeren tijdens de 
trainingen. 
 
- uitleg over een bepaalde techniek wordt 
alleen gevraagd en gegeven door de 
lesgever. 
 
- er wordt enkel geoefend op wat door de 
lesgever getoond of toegelaten wordt. 
- de lesgever wordt tijdens de training bij 
voorkeur aangesproken met SENSEI. 
 
- het past niet om van naast de mat 
richtlijnen te geven aan de beoefenaars, of 
de les te storen (luidop praten,...) 
 
Artikel 20 : Groeten 
 
- er wordt zittend gegroet voor en na elke 
training (ZAREI) 
 
- er wordt staande gegroet (RITSU-REI) : 

 in het begin en op het einde van 
elke training, als dank aan de 
leraar (SENSEI-NI-REI) 

 bij het betreden of verlaten van 
de tatami 

 bij het uitnodigen van een 
partner (ongeacht de graad) om 
samen te oefenen 

 naar elkaar, voor en na elke 
lesonderbreking of hervatting 

 voor elke vraag aan de lesgever 

 nadat de lesgever u een techniek 
getoond heeft of uitleg verstrekt 
heeft. 

 
Artikel 21 : Hygiëne 
 
- stipte verzorging van handen en voeten zijn 
onontbeerlijk, nagels dienen kort geknipt te 
worden. 
 
- lange haren dienen samengebonden te 
worden 
 
- oefenkledij (KEIKO-GI) dient steeds netjes 
te zijn. 
 
- wie dit wenst mag onder zijn keiko-gi een 
T-shirt dragen, op voorwaarde dat dit het 
club T-shirt is of volledig wit is. 
 
- dames zijn verplicht van een T-shirt te 
dragen 
 
Artikel 22 : Algemeen 
 
- iedere kwetsuur opgelopen tijdens de 
training di 
ent onmiddellijk gemeld te worden aan de 
lesgever. 
 
- iedere kwetsuur opgelopen buiten de 
training dient voor aanvang van de les, aan 
de lesgever te worden gemeld. 
 
- ieder lid is minstens één kwartier voor de 
aanvang van de les aanwezig in de zaal. 
 
-ieder lid helpt mee bij het plaatsen en 
wegbrengen van de tatami. 
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- het dragen van een clubbadge is voor ieder 
lid verplicht. 
 
Het is verboden : 
 
- de tatami te betreden in staat van 
dronkenschap 
 
- de tatami met onaangepast schoeisel te 
betreden 
 
- zonder schoeisel van de kleedkamer naar 
de tatami of omgekeerd te gaan 
 
- sieraden te dragen tijdens de training 
 
- zonder toelating wapens of voorwerpen te 
gebruiken welke geen eigendom van de club 
zijn 
 
- tijdens de training te roken of te kauwen in 
de dojo 
 
- misbruik te maken van zijn capaciteiten 
door een gevecht uit te lokken of eraan deel 
te nemen, tenzij het om wettelijke 
zelfverdediging gaat. 
 
Artikel 23 : Sancties 
 
Leden of bezoekers welke zich niet houden 
aan de artikels van het binnenhuisreglement 
kunnen :  
- door de lesgever uit de zaal worden 
gestuurd 
- na overleg met het bestuur voor één of 
meerdere lessen geschorst worden, of zelfs 
levenslang de toegang tot de club worden 
ontzegd. 
 
 

 
 
 
 
  de voorzitter                     de secretaris 
 
 
 
 
 
Nick Geldhof                       Harald Bruynooghe  

 
 
de penningmeester 
 
 
 
 
 
De Brabanter Keven                    


