INTERN REGLEMENT
Jiu-Jitsu Club Yukio Tani Aalst vzw
JJC YTA vzw
Jan De Windtstraat 59, 9300 Aalst
Ondernemingsnummer : 0456.221.187
versie september 2019

1. Toetredingsvoorwaarden
Iedereen die wenst aan te sluiten bij de vereniging dient:
-

medisch geschikt te zijn om deze sport te beoefenen
jaarlijks een medische controle te ondergaan én laten noteren in de Budo-Pass (of doktersbewijs ter
beschikking hebben)
het intern reglement goed te keuren door ondertekening en het stipt na te leven
de voorziene bijdragen te betalen

2. Beleefdheid en respect
Jiu-Jitsu is een disciplinaire sport die vasthoudt aan verschillende traditionele Japanse gewoonten. Iedere
beoefenaar of bezoeker dient deze dan ook te respecteren. In deze zin dienen de volgende punten strikt te
worden nageleefd:
-

-

-

Elk aangesloten lid verbindt zich ertoe de goede naam van de vereniging en het jiu-jitsu niet in gedrang
te brengen.
Ieder lid die de vereniging verlaat om aan te sluiten bij een andere jiu-jitsu club, zonder
voorafgaandelijk overleg met de technische directeur, geeft blijk van mistevredenheid en kan zich het
recht om eventueel opnieuw aan te sluiten geweigerd zien.
Het is de leden verboden om zonder toelating van de technisch directeur deel te nemen aan trainingen,
wedstrijden, stages of demonstraties van andere gevechtsportclubs of buiten de club les te geven in
jiu-jitsu, zelfverdediging of aanverwante sporten.
Beleefdheid en respect is verplicht tegenover alle leden of bezoekers, zowel in als buiten de dojo.
Toelating om de dojo te verlaten dient steeds gevraagd te worden aan de lesgever.
Wie te laat komt op de training vraagt eerst de toelating aan de lesgever alvorens de dojo te betreden.
Het past niet overbodige woordenwisselingen te voeren tijdens de training.
Uitleg over een bepaalde techniek wordt alleen gevraagd aan en gegeven door de lesgever of de
aangeduide personen.
Er wordt enkel geoefend op wat door de lesgever getoond of toegelaten wordt.
De technisch directeur wordt tijdens de training enkel aangesproken door Shihan.
Het past niet om van naast de mat richtlijnen te geven aan de beoefenaars, of de les te storen (luidop
praten, enz.). Trainende leden zullen eventuele richtlijnen van naast de mat volledig negeren, tenzij
deze van de technisch directeur komen.

3. Groeten
-

Er wordt zittend gegroet in het begin en op het einde van elke training.
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-

Er wordt staande gegroet:
- In het begin en op het einde van elke training, als dank aan de leraar (enkel voor de
technisch directeur)
- Bij het betreden en het verlaten van de dojo (naar de mat)
- Bij het uitnodigen van een partner (ongeacht de graad) om samen te oefenen
- Naar elkaar voor of na elke lesonderbreking of hervatting
- Voor elke vraag aan de lesgever en nadat die een techniek heeft uitgelegd of getoond.
- Wanneer de technisch directeur niet aanwezig is van bij het begin van gelijk welke training
en op het moment dat hij de dojo betreedt (idem voor hoog gegradueerde lesgevers van
andere clubs, leden van de gradencommissie, enz.). De hoogst gegradueerde aanwezige
zal hiervoor de opdracht geven.

4. Hygiëne en kwetsuren
-

Stipte verzorging van handen en voeten zijn onontbeerlijk. Nagels dienen kort geknipt te worden.
Lange haren dienen samengebonden te worden.
Iedere kwetsuur opgelopen tijdens de training dient onmiddellijk gemeld te worden aan de lesgever.
Iedere kwetsuur opgelopen buiten de training dient voor de aanvang van de les aan de lesgever
gemeld te worden.
Oude verwondingen dienen steeds (en reeds voor de aanvang van de training) degelijk verbonden
en/of afgedekt worden.
Het is ten strengste verboden om enige juwelen te dragen tijdens de training.
Make-up zal tot een absolute minimum beperkt worden.
Het is verboden aan de trainingen deel te nemen onder invloed van alcohol.
De mat mag enkel betreden worden op blote voeten of met aangepast schoeisel.
Het is verboden om zonder schoeisel van de kleedkamer naar de mat (of omgekeerd) te gaan.
Het is verboden om zonder toelating van de lesgever voorwerpen of trainingswapens te gebruiken die
geen eigendom van de vereniging zijn.

5. Kledij
-

De oefenkledij, van het japanse type “gi”, dient steeds netjes te zijn (gewassen en gestreken).
Wie dit wenst mag onder de oefenkledij een T-shirt dragen, op voorwaarde dat deze volledig wit is.
De dames zijn verplicht een wit T-shirt te dragen.
Het dragen van de clubbadge is verplicht voor alle leden en dient op de linker schouder van de
oefenkledij te worden bevestigd.

6. Sancties
-

Leden die misbruik maken van hun capaciteiten door zelf een gevecht uit te lokken of er aan deel te
nemen, zullen worden gesanctioneerd. Tenzij het om wettelijke zelfverdediging gaat.
Leden welke zich niet houden aan het intern reglement kunnen:
- Door de lesgever uit de zaal gestuurd worden
- Na overleg met de Algemene Vergadering voor één of meerdere lessen geschorst worden, of zelfs
levenslang de toegang tot de club worden ontzegd.
- Dezelfde regels zijn van toepassing voor alle leden dewelke zich niet degelijk zouden gedragen en
dit binnen de totale accommodatie van de vereniging.
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Datum: ….. / ….. / ……….
Naam en voornaam van het lid: …………………………………………………………………...
Handtekening (voorafgegaan door eigenhandig geschreven ‘gelezen en goedgekeurd’):

⬜ Ik geef de toestemming

⬜ Ik geef GEEN toestemming

(gelieve één optie aan te duiden) voor het nemen, bewaren en de publicatie van foto’s, films of
ander beeldmateriaal door JJC YTA vzw met als doelstelling promotie van de club (zoals in detail
beschreven in de privacyverklaring punt 8). Deze toestemming kan op elk moment later schriftelijk
ingetrokken worden.
VOOR MINDERJARIGEN
Datum: ….. / ….. / ……….
Naam en voornaam van (beide) ouder(s) OF wettelijke voogd: …………………………..
………………………………………………………………………………………………………...
Handtekening(en) (voorafgegaan door eigenhandig geschreven ‘gelezen en goedgekeurd’):

⬜ Ik geef de toestemming

⬜ Ik geef GEEN toestemming

(gelieve één optie aan te duiden) voor het nemen, bewaren en de publicatie van foto’s, films of
ander beeldmateriaal door JJC YTA vzw met als doelstelling promotie van de club (zoals in detail
beschreven in de privacyverklaring punt 8). Deze toestemming kan op elk moment later schriftelijk
ingetrokken worden.
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