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Art. 1: Algemeen
Het huishoudelijk reglement is aansluitend en aanvullend bij de oprichtingsstatuten
van de VZW Judoclub Gooik dd. 22/03/2001.
Bij inschrijving in de club neemt elk lid kennis van het huidig clubreglement.
Ook ouders, toeschouwers en bezoekers dienen zich aan het clubreglement te
houden.
De onwetendheid van dit clubreglement zal nooit als geldig excuus aangenomen
beschouwd.
De trainer en/of een bestuurslid kan de toegang tot de lessen verbieden aan elke
aanwezige (judoka of toeschouwer) die zich niet gedraagt naar het reglement.
Het clubreglement kan gewijzigd worden. Indien dit het geval is, zal dit minstens
meegedeeld worden via de officiële clubkanalen zijnde e-mail en de website van de
club.
Beslissingen van het bestuur zijn onherroepelijk.
Foto’s die genomen worden door het bestuur/trainers van de club kunnen
gepubliceerd worden op internet. Indien u niet wenst dat er foto’s van u en/of uw
kind(eren) worden gepubliceerd, gelieve dit schriftelijk te bevestigen aan het bestuur.

Art. 2: Verzekering
Elke aangesloten judoka is verplicht de door de club en federatie vereiste
vergunning en verzekering te bezitten. Indien dit niet het geval is, zal de toegang tot
de training door het bestuur en/of trainers geweigerd worden.
De bezoekende judoka’s zijn verplicht deze vergunning en verzekering voor te
leggen op vraag van het bestuur en/of trainers.

Art. 3: Lidgeld
Elke aangesloten judoka is verplicht een door de club bepaald jaarlijks lidgeld te
betalen.
In geval van vrijwillig of gedwongen vertrek uit de club kunnen noch de
verzekeringsbijdrage, noch het lidgeld teruggevorderd worden.
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Art. 4: Medische geschiktheid
Van elke aangesloten judoka wordt verwacht dat hij/zij zich jaarlijks laat medisch
controleren voor het beoefenen van de judosport.
https://www.judovlaanderen.be/wpcontent/uploads/2020/09/verzekeringshandleiding.pdf
De club verzamelt bijkomende medische informatie die enkel zal worden gebruikt bij
medische noodgevallen tijdens clubactiviteiten. Deze heeft de vorm van een
medische fiche die elke jaar opnieuw dient ingevuld te worden.
Indien deze fiche niet wordt terugbezorgd door de judoka en/of de familie, kan de
club niet aansprakelijk worden gesteld voor medische fouten (al dan niet gemaakt
door de hulpdiensten). Deze worden uitgedeeld samen met de vergunning.

Art. 5: Ongevalsaangifte
Tijdens de training dient het ongeval onmiddellijk gemeld te worden aan de
aanwezige trainer. Indien dit niet gebeurt, kan de club de aangifte mogelijks
weigeren.
De papieren van ongevalsaangifte dienen zelf ingevuld te worden. Het doktersattest
en overige documenten kunnen later toegevoegd worden aan het dossier.
https://www.judovlaanderen.be/clubmanagement/verzekering/

Art. 6: Hygiëne
Er wordt van de judoka’s verwacht dat hun lichaamsverzorging optimaal hygiënisch
is, met bijzondere aandacht voor:
•
•
•

•
•
•

Gewassen handen en voeten
Kortgeknipte voet- en vingernagels
De judoka’s zijn verplicht zich te ontdoen van juwelen, uurwerken,
(festival)armbandjes of andere scherpe voorwerpen die fysieke schade aan
de andere judoka’s kunnen toebrengen wanneer zij de tatami betreden.
Voor de judoka’s is het verplicht om lange haren samen te binden zodat de
nek vrij is. Ook zijn haarrekkers met harde sluitingen uit den boze.
De judogi hoort gewassen en netjes te zijn en voldoen aan de richtlijnen van
Judo Vlaanderen.
Voor de vrouwelijke judoka’s is het dragen van een wit T-shirt onder de
kimono verplicht.
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Art. 7: Sportetiquette - Orde & Respect

7.1 Trainers
Alle trainers binnen de club zijn gediplomeerd. Indien dit niet het geval is, zal deze
persoon altijd worden bijgestaan door een ervaren en gediplomeerd trainer.
Enkel de hoofdtrainer of bij zijn afwezigheid de aangeduide initiator of trainer geeft
de nodige instructies, opmerkingen of coaching op de tatami.
De trainers en coaches zijn er zich van bewust dat zij een voorbeeldfunctie vervullen
en nemen deze dan ook steeds in acht.
De trainers en coaches laten de veiligheid en gezondheid van de judoka’s steeds
primeren op de sportieve prestaties. Verwondingen moeten onmiddellijk verzorgd en
vermeld worden.
7.2 Judoka’s
Elke judoka dient bij betreden of verlaten van de tatami de tatami te groeten, bij het
te laat verschijnen op de trainingen wordt de trainer gegroet alvorens aan te sluiten
bij de training.
Iedereen is welkom in onze judoclub. Er worden inspanningen geleverd zodat
iedereen er zich thuis kan voelen. (Deze richtlijn is opgesteld onder normale
omstandigheden. In uitzonderlijke omstandigheden kunnen er restricties opgelegd
worden.)
Er wordt respect getoond voor anderen, zowel clubleden, tegenstrevers, trainers,
scheidsrechters als supporters, ongeacht hun geslacht, culturele achtergrond,
geaardheid, herkomst, sociale status of beperking.
Sportiviteit en fair-play worden hoog in het vaandel gedragen. Het uitlokken van
ruzie, twist of gevecht wordt met onmiddellijke wegzending van de tatami bestraft.
Elke zware overtreding kan leiden tot onvoorwaardelijke uitsluiting.
Er wordt op een medisch en ethisch verantwoorde manier getraind en aan
wedstrijden deelgenomen.
Het misbruiken van aangeleerde technieken, buiten de context van trainingen of
wedstrijden zullen bestraft worden met uitsluiting. Indien men zich moet verdedigen,
moet men zich houden aan de wet op de “zelfverdediging”. De gestrafte en/of
uitgeslotene kan zich beroepen op het recht tot verantwoording t.o.v. het bestuur van
judoclub Gooik.
Er wordt zorggedragen voor het eigen materiaal, het materiaal van de club en de
sportaccommodatie (kleedkamers, douches, toiletten).
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7.3 Ouders en toeschouwers
Ouders en toeschouwers gaan steeds respectvol om met de beslissingen van
coaches en trainers. Verbaal en fysiek geweld, alsook obscene, racistische of
beledigende taal en/of gebaren zijn niet toegestaan.
Ouders en toeschouwers laten het coachen van de judoka’s over aan de coach of de
trainer. Net zoals op de tatami geldt in de gehele dojo structuur en rust. Rumoer
stoort de training en hoort niet in een dojo.
Ouders en/of toeschouwers leren hun kinderen om de regels van de club en fair play
in acht te nemen.
Ouders en/of toeschouwers zien erop toe dat hun kind de aangeleerde
judotechnieken enkel in de club gebruikt en nooit daarbuiten.
Ouders en/of toeschouwers zien erop toe dat er aan de vereisten van de
persoonlijke hygiëne van hun kind voldaan wordt.

Art. 8: Trainingen
8.1: Uurregelingen
De data en uurregelingen van de trainingen worden bepaald door het bestuur in
overleg met de hoofdtrainer.
Er worden specifieke trainingen voorzien per leeftijdscategorie, zodat er rekening
gehouden wordt met het ontwikkelingsniveau van het kind.
De positieve waarden in de jeugdsport worden nagestreefd (cfr.de
Panathlonverklaring).
De uurregeling wordt steeds vermeld op de website (www.judogooik.be)
8.2 Stilte in de dojo
De trainingen dienen gestructureerd en rustig te verlopen. Het is verboden
luidruchtig te praten op en naast de tatami. Dit geldt ook voor de toeschouwers.
8.4 Graadverhogingen
Examenmomenten worden beslist door overleg tussen hoofdtrainer en bestuur
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Art. 9: Infrastructuur
9.1: Voeding
Het gebruik van alcohol, het roken of het nuttigen van eten zijn verboden in de
oefenzaal en in de kleedkamers.
Het gebruik van doping en drugs zijn verboden en leiden tot uitsluiting uit de club.
Voor meer informatie over toegelaten medicijnen tijdens competitie, zie de officiële
site van de geldende overheid www.dopinglijn.be.
9.2 Club Materiaal
Er moet in alle omstandigheden zorg worden gedragen voor het materiaal van de
club. Indien er met kwaad opzet schade wordt aangebracht aan het clubmateriaal,
kunnen de kosten worden doorgerekend aan de persoon die deze heeft veroorzaakt.
9.3 Diefstal
Het bestuur kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, verlies, breuk of
enig ander toegebrachte schade van en aan voorwerpen toebehorende aan
clubleden, bezoekende judoka’s en toeschouwers. Het is aangeraden geen
waardevolle voorwerpen mee te brengen.
9.4 Verantwoordelijkheid
De club blijft verantwoordelijk voor haar leden binnen de door haar gehuurde ruimte
noodzakelijk tot de beoefening van de judosport d.w.z. oefenzaal en
bezoekersruimte.
Hierbuiten (kleedkamer, toiletten, toegang tot de oefenruimte) valt de
verantwoordelijkheid terug op de ouders of voogd en op de leden zelf indien
meerderjarig.

Art. 10 Wedstrijden
10.1 Algemeen
Wedstrijden zijn niet verplicht binnen de club
De club neemt enkel deel aan erkende Judo Vlaanderen tornooien.
Wedstrijden waar de club aan zal deelnemen worden tijdig gecommuniceerd. De
club zal alle deelnemers inschrijven. Inschrijvingsgelden zullen door de club betaald
worden op volgende voorwaarde:
● Inschrijven is deelnemen! Indien er geen deelname is, kunnen de kosten
teruggevorderd worden bij de judoka.
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10.2 Regels bij het deelnemen aan wedstrijden
Trek de eerlijkheid van de wedstrijdleiding niet in twijfel. Deze personen zijn hiervoor
opgeleid, maar zijn ook slechts mensen. Iedereen kan fouten maken.
Wees een waardig vertegenwoordiger van de club.
Ga niet in op beschuldigingen, geroep of kritiek van supporters. Wees sportief
tegenover je tegenstanders, ook al vertonen deze onsportief gedrag.

Art. 11 Bijkomende activiteiten
Andere activiteiten georganiseerd door Judo Gooik vallen onder dezelfde regels en
normen vermeld in dit reglement.

Art. 12 Het bestuur
Bij vragen, problemen of klachten is het bestuur altijd aanspreekbaar of kan er altijd
een mail worden verstuurd naar judo.gooik@gmail.com
In geval van belangrijke incidenten zal het bestuur, in samenspraak met de
hoofdtrainer, altijd een eenduidige beslissing nemen. De beslissing zal nadien
gecommuniceerd worden naar alle betrokken partijen.
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