Huishoudelijk Reglement
Woordverklaring:
DOJO
TATAMI
JIU-JITSUKA
JIU-JITSU GI
SENSEI
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Trainingsruimte
Judomat
Beoefenaar van de Jiu-Jitsu sport
Judo / Jiu-Jitsu pak
Hoofdleraar

Art 1. Algemeen
● Elk lid van Jiu-Jitsu Vereniging Yamamoto kent de voorschriften van dit reglement en
gedraagt zich er naar.
● Dit huishoudelijk reglement is o.a. een verkorte weergave van de statuten en geeft
nadere regels over onder meer het lidmaatschap, de opzegging daarvan, gedragsregels,
hygiëne en lessen.
● Zowel dit huishoudelijk reglement als de statuten zijn bindend en liggen ter inzage in
de Dojo. Een exemplaar van dit huishoudelijk reglement wordt bij aanvang van het
lidmaatschap overhandigd.
● De lesgever en / of een bestuurslid kan de toegang tot de Dojo verbieden aan elke
aanwezige Jiu-Jitsuka of toeschouwer die zich niet gedraagt naar het reglement of de
regels van wellevendheid.
● Opmerkingen en / of problemen worden enkel aan het bestuur overgemaakt en kunnen
enkel door het bestuur behandeld worden. Beslissingen van het bestuur zijn
onherroepelijk.
● In alle gevallen welke niet voorzien zijn in dit reglement kunnen de aanwezige
lesgever en / of bestuursleden de nodige richtlijnen geven.
Art 2. Lidmaatschap
● De contributie vastgesteld door het bestuur van Jiu-Jitsu Vereniging Yamamoto omvat
het lesgeld.
● Inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt € 10,-. Dit is inclusief een embleem.
● De contributie wordt maandelijks voldaan door een automatische incasso.
● Betaalde bedragen zijn niet terugvorderbaar.
● Het bestuur behoudt het recht elk lidmaatschap of verlenging hiervan te weigeren.
● Leden van Jiu-Jitsu Vereniging Yamamoto die meedoen aan de trainingen verplichten
zich om tevens lid te worden van de Judo Bond Nederland. Dit lidmaatschap is een
individuele overeenkomst tussen het lid en de Judo Bond Nederland. Jiu-Jitsu
Vereniging Yamamoto is niet verantwoordelijk voor eventuele problemen van het lid
met de Judo Bond Nederland bij het aangaan en het opheffen van dit lidmaatschap.
● Het bestuur kan bepaalde personen vrijstellen van contributie; denk hierbij aan
ereleden en mensen die zich jarenlang belangeloos voor de vereniging hebben ingezet.
● Voor de Jiu-Jitsuka’s, jonger dan 18 jaar, is het akkoord van een ouder of voogd
vereist middels een handtekening op het inschrijfformulier.
● Indien er meerdere leden (vanaf drie) uit een gezin zijn, kan het bestuur beslissen tot
contributievermindering.
● Tijdens de noodzakelijke vakantieperiodes blijven de leden de contributie gewoon
verschuldigd met inachtneming van een maximum van 8 weken per kalenderjaar.

● Het bestuur laat de leden bijtijds weten wanneer er ten gevolge van vakantie niet
getraind kan worden. Indien er ten gevolge van vakanties meer dan 8 weken niet
getraind kan worden, zal de contributie evenredig gecompenseerd worden.
● Indien een lid meer dan drie maanden contributieachterstand heeft kan het bestuur
eenzijdig het lidmaatschap beëindigen.
● Opzegging van het lidmaatschap door het lid dient schriftelijk te gebeuren met
inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste één volle maand.
● Wanneer een lid twee maanden of langer niet kan trainen, kan het bestuur beslissen tot
vermindering van de verschuldigde contributie. Als het lid aan de onderstaande
voorwaarden voldoet, wordt de helft van de reguliere contributie (€ 11,25) in rekening
gebracht. Het lid blijft dan verbonden aan de vereniging, maar neemt geen deel aan de
trainingen.
Voorwaarden:
− Deze regeling geldt bij langdurige afwezigheid van minstens twee volle kalender
maanden;
− De redenen voor langdurige afwezigheid kunnen onder andere zijn: blessure,
ziekte (geen griep of verkoudheid), operatie, en stage of werk;
− Het lid moet minimaal 14 dagen voor het einde van de kalendermaand de
langdurige afwezigheid melden bij het bestuur om in de eerstvolgende maand in
aanmerking te komen voor de regeling. Het bestuur zal in deze twee weken
beoordelen of het verzoek gehonoreerd wordt;
− Zodra het lid na zijn afwezigheid voor de eerste keer weer komt trainen, zal de
reguliere contributie vanaf de eerstvolgende maand in rekening worden gebracht;
− Er kan geen aanspraak worden gemaakt op deze regeling met terugwerkende
kracht;
− De regeling gaat pas in nadat het bestuur per individueel geval heeft beoordeeld of
de aanvraag overeenkomt met bovenstaande voorwaarden;
− Het bestuur houdt te allen tijde het recht wijzigingen aan te brengen in de
voorwaarden van deze regeling. Indien dit gebeurt, zal het bestuur de leden op
gepaste wijze informeren.
Art 3. Kledij en Hygiëne
● Voor leerlingen is alleen het dragen van een wit of blauw kleurige Gi toegestaan.
● De Jiu-Jitsu Gi moet steeds in schone toestand zijn.
● De vrouwelijke Jiu-Jitsuka’s dragen onder de Jiu-Jitsu Gi een wit T-shirt.
● De broekspijpen en de mouwen mogen niet te lang zijn, dit om veiligheidsredenen.
● De band wordt netjes en volgens de juiste wijze geknoopt.
● Draag geen juwelen, piercings (uitzonderingen daar gelaten) of scherpe voorwerpen.
● De handen en de voeten van de Jiu-Jitsuka moeten gewassen zijn.
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● De nagels van vingers en tenen zijn kort geknipt zodat je anderen niet kan verwonden
tijdens de les.
● De haren moeten verzorgd zijn. Lange haren dienen samengebonden te zijn door
middel van een elastiekje.
● Op de Tatami wordt niet gegeten noch gedronken (mits anders wordt aangegeven).
● Roken is verboden in alle lokalen van de Dojo.
● Verwondingen dienen onmiddellijk verzorgd te worden om besmettingen en bevuiling
van andere Jiu-Jitsuka’s en de mat te vermijden.
● Houd de kleedkamers, douches en toiletten schoon.
Art 4. De Lessen
● Jiu-Jitsuka’s die in de Dojo binnenkomen gaan naar de kleedkamer, kleden zich daar
om en begeven zich naar de rand van de mat in afwachting van aanvang van de les. De
Jiu-Jitsuka’s gedragen zich hierbij netjes.
● De Sensei bepaalt in welke groep de Jiu-Jitsuka mag deelnemen aan de lessen.
● Zorg er liefst voor om tijdig op de training aanwezig te zijn. Bij te laat komen
verontschuldigt de Jiu-Jitsuka zich bij de lesgever. Pas na goedkeuring door de
lesgever mag de Jiu-Jitsuka de training beginnen.
● De lesdagen zijn dinsdag en donderdagavond. De lesuren kunnen door het bestuur
worden gewijzigd. Wijzigingen in deze lesuren worden ruimschoots van te voren
kenbaar gemaakt.
● Het deelnemen aan de lessen geschiedt geheel op eigen risico. Lesgevers en / of
bestuursleden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en / of letsel
opgelopen voor, tijdens en na de lessen.
Art 5. Gedragsregels
● Groet steeds correct zoals voorgeschreven:
● Bij het betreden en verlaten van de Tatami wordt gegroet.
● Indien men de Tatami wil verlaten voor het einde of tijdens de les dient men altijd de
toestemming te vragen aan de lesgever.
● De geknielde groet gebruikt men om de lesgever te groeten aan het begin en het einde
van de les.
● Aan het begin en einde van een oefening groet men zijn partner.
● Bij het binnenkomen en het verlaten van de Dojo wordt gegroet.
● De Dojo wordt nooit betreden met schoenen.
● Wanneer men niet oefent (bijv. om uit te rusten of naar de uitleg van de lesgever te
luisteren), doet men dit volgens de voorgeschreven wijze: zittend, geknield of in
kleermakerszit of anders staande zonder ergens tegenaan te leunen.
● Er dient te worden gestreefd naar de grootst mogelijke stilte, zowel door de
Jiu-Jitsuka’s als de toeschouwers.
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● Jiu-Jitsu vereist respect voor de lesgever en uit zich in de wijze waarop de lesgever
wordt aangesproken. Raadgevingen en berispingen van de lesgever dulden geen
aanmerkingen en op geen enkele wijze wordt onbeschoft gedrag getolereerd.
● Ook de bestuursleden worden met respect aangesproken. Aanwezige bestuursleden
kunnen de lesgever helpen bij het bewaren van de discipline onder de aanwezigen, in
het bijzonder om en rond de Tatami.
● In zijn gesprekken en gedragingen gedraagt de Jiu-Jitsuka zich hoffelijk tegenover
iedereen.
● Het past geen Jiu-Jitsuka iemand uit te dagen zowel binnen als buiten
verenigingsverband.
● Indien er andere evenementen georganiseerd worden ten voordele van de vereniging
wordt er op je medewerking gerekend, de vereniging is er immers voor jou.
Art.6 Sportief reglement
Een goede Jiu-Jitsuka neemt de volgende regels in acht:
● Respecteer je verenigingsgenoten.
● Eerbiedig andermans goed.
● Wees altijd alert op (afklop-)signalen van de persoon waarmee je traint.
● Voorkom blessures door mee te doen aan een goede warming-up.
● Wees vriendelijk naar je verenigingsgenoten.
● Vermijd elk grof woord.
● Train regelmatig.
● Houd de verenigingsnaam hoog.
Art 7. Het examen (tot en met bruine band)
● Het gedrag, de inzet en de regelmaat van aanwezigheid van de Jiu-Jitsuka kunnen een
rol spelen bij de beoordeling van, of het toelaten tot het examen.
● Het afleggen van een examen tot graadverhoging is steeds een beslissing van de
aangestelde lesgever.
● De examens vinden plaats op een tijdstip beslist door de lesgever en het bestuur en
worden meegedeeld via een brief / e-mail.
● De kosten van de nieuw te behalen band wordt vooraf voldaan door de
Jiu-Jitsuka.
● Uitsluitend Jiu-Jitsuka’s in het bezit van een geldig Judo Bond Nederland
inschrijfbewijs worden toegelaten tot het examen.
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Voorwaarden om toegelaten te worden tot het examen:
● De opgegeven stof kennen.
● Minimum aantal trainingen bijgewoond hebben (normaliter minimaal de helft van alle
lessen).
● In regel zijn met de kledij.
● De toelating hebben van de Sensei.
Art 8. Sancties
Door het bestuur van Jiu-Jitsu Vereniging Yamamoto kunnen de volgende maatregelen
worden overwogen en toegepast:
● De mondelinge berisping:
Een mondelinge terechtwijzing door de lesgever gekoppeld aan een extra oefening, of de
onttrekking van de Jiu-Jitsuka aan bepaalde oefeningen tijdens de training.
● De schriftelijke berisping:
Een schriftelijk gemotiveerde berisping indien herhaaldelijk inbreuken op de
gedragsregels worden vastgesteld. Deze berisping wordt uitgesproken door het voltallige
bestuur en de lesgever.
● De schorsing:
De Jiu-Jitsuka wordt voor één of meer lessen geschorst. Tijdens de schorsing mag de
Jiu-Jitsuka ook niet deelnemen aan examens.
De schorsing zal worden uitgesproken na overleg met de Sensei.
Lesgevers en ouders worden hiervan op de hoogte gebracht.
● De uitsluiting:
Voor de resterende geldigheidsduur van het lidmaatschap wordt het de Jiu-Jitsuka
verboden aanwezig te zijn op trainingen of deel te nemen aan examens. De uitsluiting kan
worden uitgesproken na overleg tussen de Sensei en het voltallig bestuur.
Lesgevers en ouders/voogd worden hiervan op de hoogte gebracht.
Art 9. Aansprakelijkheid
● Het bestuur is niet aansprakelijk voor letsel of materiële schade, hoe dan ook ontstaan,
aan derden.
● Het betreden van de dojo en de Tatami is op eigen risico.
● Deelname aan trainingen, wedstrijden, stages, workshops en evenementen zijn voor
eigen rekening en voor risico van de deelnemer.
Art 10. Bestuursleden:
De actuele lijst van de bestuursleden is te verkrijgen in de Dojo.
Opgemaakt te Maastricht op 26 mei 2018.
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