
 

Het huishoudelijk reglement 
 

 

 

1. Gegevens club 

Naam: Judo Izegem VZW  

Maatschappelijke zetel: Sint-Rafaëlsstraat 15, 8870 Izegem 

Adres dojo: vzw Sport- en Recreatiecentrum De Krekel, H. Hartstraat 15, 8870 Izegem  

Contact: info@judoizegem.be, www.judoizegem.be 

Ondernemingsnummer: BE0415057654 

2. Het reglement  

Het huishoudelijk reglement is aansluitend en aanvullend bij de gewijzigde statuten van Judo 

Izegem VZW dd. 13/05/2016 (neergelegd xx/xx/2016, gepubliceerd xx/xx/2016). De inhoud van de 

artikelen van het huishoudelijk reglement en de toepassingen ervan  werden goedgekeurd door 

de algemene vergadering van 13/05/2016. Bij inschrijving bij Judo Izegem VZW of bij aanvraag van 

een nieuwe vergunning, wordt aan ieder nieuw of heringeschreven lid meegedeeld dat hij/zij 

automatisch verbonden wordt aan het huishoudelijk reglement en dit ook dient na te leven. Het 

reglement kan geraadpleegd worden in de judozaal en op de website van de club. Het intern 

huishoudelijk reglement kan ter alle tijde door het bestuur worden aangepast, dit na meerderheid 

van stemmen door het bestuur. Door zich te verbinden met het huishoudelijk reglement, gaat 

ieder lid automatisch akkoord dat Judo Izegem VZW  foto’s van de judoka’s publiceert. Dit kan zijn 

op de website van de club, het prikbord in de judozaal, via Facebook en/of andere sociale 

netwerken. Indien men niet wenst dat foto’s worden gepubliceerd, dient dit schriftelijk te worden 

aangevraagd op het secretariaat van de club. 

3. Vergunningen, lidgeld en verzekeringen 

Judo Izegem VZW is toegankelijk voor ieder persoon met de leeftijd vanaf 5 jaar. Elk lid is verplicht 

een vergunning te bezitten. De vergunningen worden aangevraagd op het secretariaat van de 

club. Een nieuw lid dient een aansluitingsformulier van de VJF te ondertekenen. Indien het lid 

minderjarig is moet dit worden ondertekend door ouders of voogd. Met dit formulier wordt door 

het secretariaat de vergunning bij de federatie (VJF) aangevraagd. Iedere vergunning heeft een 

geldigheid van 12 maanden en dient jaarlijks te worden vernieuwd. Je bent pas lid van de club 

wanneer het lidgeld is betaald. Het lidgeld dient jaarlijks 1 maand vóór het vervallen te worden 

voldaan.  

Bij vertrek uit de club om welke reden dan ook kan het lidgeld niet teruggevorderd worden, noch 

geheel, noch gedeeltelijk. 

Ieder ingeschreven lid is tijdens de training of tijdens wedstrijden verzekerd via de verzekering 

mailto:info@judoizegem.be
http://www.judoizegem.be/


van de VJF. De opgelopen kwetsuren voortkomend uit het judo kunnen niet verhaald worden op 

een medelid, trainer of het bestuur. Er kan ook geen schadevergoeding worden geclaimd 

tegenover de hierboven vernoemde personen of Judo Izegem VZW in zijn geheel. Deze regel is 

ook van toepassing wanneer de aanleiding van de schade te wijten is aan onvrijwillige fout of 

nalatigheid van de trainers of anderen. Door betaling van het lidgeld, verklaart de ondertekende 

of zijn wettige vertegenwoordiger, zich uitdrukkelijk akkoord met bovenstaande artikel onder 

punt 3. Vergunningen, lidgeld en verzekering.  

Ieder lid is verplicht zijn vergunning op competitie bij te hebben. De club kan, met goedkeuring 

van het bestuur, het lidgeld(en) aanpassen.  

Judo Izegem VZW staat niet toe dat een persoon zich lid maakt bij een andere club maar alsnog bij 

Judo Izegem VZW training  volgt . Evenzeer is het niet toegestaan om als lid van JudoIzegem VZW 

bij andere clubs te gaan trainen. De trainer(s) van Judo Izegem VZW kan(kunnen) hierop echter 

uitzonderingen toestaan die geval per geval bekeken worden. 

Het is leden van Judo Izegem VZW echter wel toegestaan bij andere clubs buiten België lid te 

worden en daar ook training te volgen. 

4. Lessen 

De lesuren kunnen geraadpleegd worden op de website van Judo Izegem VZW. De lessen worden 

op een zo efficiënt mogelijke manier samengesteld, door het bestuur en in samenspraak met 

trainers, zodat de leden een optimale begeleiding en kennis in de judo kunnen aanleren. Dit alles 

rekening houdende met de beschikbaarheid van trainers en leslokalen. 

Judo Izegem VZW legt zichzelf de verplichting op om aan de leden zowel recreatieve als 

competitieve judolessen aan te bieden. De inhoud van de recreatieve en de competitieve lessen 

worden door het bestuur en trainers samengesteld.  

Het is een lid verplicht stipt aanwezig te zijn voor de aanvang van de lessen. Indien men toch te 

laat komt, dient men zich te wenden tot de trainer. Alvorens de les aan te vangen dient de judoka 

zijn naam in te vullen op de aanwezigheidslijst. Het aantal aanwezigheden is medebepalend voor 

de examens en voor het bepalen van de clubkampioen.  

De les verlaten kan alleen na afloop van de les of in samenspraak met de trainer.  

De trainer heeft de verantwoordelijkheid om de lessen ordentelijk te laten verlopen. Hij heeft dan 

ook de bevoegdheid om personen, die de les proberen te verstoren door het zich niet 

geïnteresseerd op te stellen of bij het uitlokken van ruzies of gevechten met andere judoka’s, van 

de judomat weg te sturen en eventueel zelfs te verzoeken de zaal te verlaten. Wanneer een 

minderjarige wordt verzocht de judomat te verlaten en de ouders zijn niet aanwezig, dan dient de 

gesanctioneerde judoka binnen de judozaal te blijven tot zolang de ouders aanwezig zijn.  

De trainer kan bij meerdere waarschuwingen van eenzelfde lid, het bestuur hierover aanspreken. 

Het bestuur kan een sanctiemaatregel aan het lid opleggen.  

Beslissingen op de judomat vallen onder de bevoegdheid van de trainer en dienen strikt te 

worden gevolgd. Er wordt niet toegestaan dat de leden gecoacht worden door ouders en/of 

judoka’s aanwezig in de zaal. Uit respect voor de judoka’s en de trainers wordt dan ook gevraagd 

om als toeschouwer algemene orde en stilte in de zaal te handhaven.  

De ouders zijn verantwoordelijk voor de kinderen of andere leden die ze meebrengen naar de 

leslokalen tot ze op de judomat komen. Er kan buiten de lesuren niet getraind worden in de 

judozaal. Indien dit toch gebeurt is dit op eigen verantwoordelijkheid en volledig buiten de 

verantwoordelijkheid van Judo Izegem VZW. U kan ook geen aanspraak maken op de verzekering 



van de club. Er wordt aan de ouders gevraagd om de leden na de les tijdig op te halen na de 

lessen zodat de leden geen enkel risico lopen van gelijk welke aard, in of buiten de judozaal. 

5. Gedrag in en rond de judozaal en sporthal 

In de judozaal, tijdens de lessen, dient de algemene stilte te worden gerespecteerd. Dit uit respect 

voor judoka’s en trainers. Muziek, spelcomputers, horen dan ook niet thuis in de judozaal. GSM 

dient op stil te worden gezet. Indien men een gesprek wil aannemen of voeren, dient men de zaal 

te verlaten.  

Ook wordt er niet toegelaten te eten (of te drinken) in de zaal. Een uitzondering hierop is het 

water dat judoka’s nuttigen onder de training.  

Ook geldt er een algemeen rookverbod en dit in de gehele sporthal.  

In onze club is het gebruik van drugs of aanverwante uit den boze en wordt dit niet getolereerd. 

Indien wordt vastgesteld dat een lid gebruikt maakt van verboden middelen, leidt dit tot de 

directe uitsluiting van de club in z’n geheel voor wedstrijden. De schade hieruit voportvloeiend zal 

op het schuldige lid worden verhaald. De lijst van verboden middelen kan worden geraadpleegd 

via de websites van Bloso/Sport Vlaanderen, de dopinglijn en de VJF .  

Wij vragen van onze leden een onberispelijk gedrag op de mat maar eveneens in de kleedkamers 

en in en om de sporthal.  

Ongevallen, beschadigingen, diefstal of verlies van goederen in de sporthal of in de judozaal, 

vallen buiten de verantwoordelijkheid van de club.  

Alle leden, trainers en bestuursleden dienen op een respectvolle manier om te gaan met 

medejudoka’s en derden. Pesterijen op of naast de judomat wordt binnen Judo Izegem VZW  niet 

getolereerd. Er wordt tussen de judoka’s onderling met eerbied voor welke graad van gordel ook, 

op een sportieve wijze met elkaar omgegaan. De technieken aangeleerd bij Judo Izegem VZW  

mogen nooit gebruikt worden buiten de judomat, onder welke omstandigheden dan ook.  

De club en het trainersteam kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor wat er zich buiten 

de judozaal afspeelt. Indien er klachten komen van derden kan er een bijzondere 

bestuurdersvergadering worden ingeroepen om een onderzoek in te stellen naar de klacht(en). Er 

kan op deze basis worden beslist om een definitieve uitsluiting in te roepen. 

6. Kledij en verzorging 

Men dient zich om te kleden in de daarvoor voorziene verkleedkamers die in de sporthal zijn 

voorzien. Het zich verplaatsen van de kleedkamers naar de judozaal, dient te gebeuren door 

middel van pantoffels of slippers. Het is verboden om blootsvoets in de sporthal rond te lopen, 

uitgezonderd op de judomat. Het is verboden de judomat met schoeisel te betreden.  

Er wordt gevraagd om geen waardevolle voorwerpen achter te laten in de kleedkamers. Bij het 

verlaten van de kleedkamers verzoeken wij na te gaan of niets is vergeten. 

Om hygiënische redenen dient de judoka een net judopak aan te hebben. Initiatieleden kunnen 

toegelaten worden om in algemene sportkledij de lessen bij te wonen.  

Handen en voeten dienen gewassen te zijn. Nagels zijn geknipt. Lang haar dient te worden 

bijeengebonden met een elastiek. Ringen, oorbellen, uurwerken of gelijk welke juwelen dienen te 

worden ontdaan alvorens de judomat te betreden. Meisjes dragen een hoogsluitend wit T-shirt 

onder de judogi. Jongens dragen (behalve een slip) geen kledij onder de judogi.  

Bij medische problemen dient de trainer te worden aangesproken.  



7. Examens 

Het examen voor de lagere Kyu graden (geel en oranje) wordt 2 maal per jaar ingericht (1x 

examen en 1x herkansing). De clubexamens worden ingericht door het bestuur en trainers.  

Het examen voor de hogere Kyu graden (groen, blauw, bruin) wordt ingericht na afloop van de 

graad-specifieke lessenreeks in de technische trainingen en op afroep door de technische trainers. 

De precieze datum zal tijdig meegedeeld worden aan de betrokkenen. 

Het les- en examenprogramma dat wordt gevolgd is opgelegd door de VJF. Het examen wordt 

afgenomen door de trainers die de leden hebben getraind. Het al dan niet kunnen meedoen aan 

de examens hangt af van verschillende factoren zoals, leeftijd, aantal aanwezigheden, kennis van 

de leerstof. Een deel van deze factoren wordt opgelegd door de VJF, een deel is ter discretie van 

de trainer. De overkoepelende voorwaarden vanuit de federatie kunnen gevonden worden op de 

website van de federatie. 

Examens voor Dan graden (zwarte gordel) worden niet binnen de club afgenomen, maar in het 

kader van de examens georganiseerd door de VJF. 

Het is de leden van Judo Izegem VZW niet toegelaten om examens af te leggen bij een andere 

club dan Judo Izegem VZW of bij een andere federatie dan de Vlaamse Judo Federatie. Dit op 

straffe van uitsluiting uit de club. Wij verwachten van onze leden trouw aan de club en de 

federatie en ook respect voor de inspanningen die door onze trainers geleverd werden en respect 

voor hun inschatting van de kennis en het kunnen van de leden. 

8. Het bestuur 

Het bestuur van de club bestaat uit enerzijds de Raad van Bestuur (voorzitter, secretaris, 

penningmeester) en anderzijds de leden van de Algemene Vergadering eventueel aangevuld met 

een afvaardiging van de trainers (jeugdcoördinator en hoofdtrainer). 

De Raad van Bestuur heeft de dagelijkse leiding en als eindverantwoordelijke als dusdanig ook het 

laatste woord over alle beslissing van die aard. 

De leden van de Algemene Vergadering en van de Raad van Bestuur worden verkozen/aangesteld 

conform de wetgeving op de VZW’s en conform de statuten. 

Op de website van de club wordt een recente lijst bijgehouden van de actieve bestuursleden. De 

informatie is ook gedetailleerd te verkrijgen via het secretariaat. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor de goede werking van de club. 

Het bestuur van Judo Izegem VZW kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, 

diefstal, verlies, breuk of enige ander toegebrachte schade van en aan voorwerpen toebehorende 

aan clubleden of toeschouwers. Het bestuur kan te allen tijde personen, zowel leden als niet-

leden, de toegang tot de dojo en het clublokaal tijdelijk of definitief verbieden. Hiertegen is geen 

enkel verhaal mogelijk. De gesanctioneerde leden kunnen geen aanspraak maken op 

terugbetaling van het door hun betaalde lidgeld, noch geheel of gedeeltelijk. 

 


