DOJOREGLEMENT
HAKKO DENSHIN RYU JUJUTSU HONSHU DOJO NIEUWERKERKEN

ALGEMEEN
1.
2.
3.

Alle leden dienen dit reglement te kennen en te eerbiedigen.
Het bestuur kan, na stemming binnen het dagelijks bestuur, het dojoreglement wijzigen.
Alle wijzigingen aan het dojoreglement worden aan de leden bekend gemaakt hetzij mondeling,
hetzij schriftelijk, hetzij digitaal.

TRAININGEN
1.

2.
3.

4.

De lessen vinden plaats in de kleine zaal van de gemeentelijke sporthal (Kerkstraat 132) van
Nieuwerkerken op:

dinsdag: 19u00 - 21u00;

zaterdag: 14u30 – 16u30 (volgens agenda);

zondag: 10u00 – 12u00.
Tijdens de zomermaanden (juli-augustus) vinden de lessen enkel plaats op dinsdagavond.
De ouders van minderjarige leden zien erop toe dat hun kind tijdig wordt afgezet en weer
opgehaald. De ouders kunnen hun aansprakelijkheid niet overdragen op de instructeurs of leden
van Hakko Denshin Ryu Jujutsu Nieuwerkerken bij gebeurlijke ongevallen voor of na de
bovenvermelde lesuren.
De Kids-training vindt plaats op zondag van 10u30 – 11u30.

LID WORDEN EN DE CLUB VERLATEN
1.

2.

3.

Elke beginneling heeft recht op 3 gratis proeflessen. Een beginneling is eenieder die binnen
Hakko Denshin Ryu Jujutsu Nieuwerkerken nog nooit enige lessen heeft gevolgd. Tijdens de
laatste proefles zal een inschrijvingsformulier overhandigd worden, zodat de beginneling zich
kan inschrijven.
Men is pas lid wanneer men het ingevulde inschrijvingsformulier overhandigd heeft aan een
bestuurslid EN het lidgeld heeft betaald. Het inschrijvingsformulier moet voor minderjarige
leden ondertekend worden door een van de ouders of een voogd.
Een inschrijving is maar geldig voor de duur van 1 sportseizoen. Elk sportseizoen begint op
1 september en eindigt op 30 juni van het daarop volgende jaar.

4.
5.

6.
7.

8.

Leden die voor een 10-beurtenkaart kiezen, dienen deze kaart voor elke les aan de hoofdtrainer
ter controle te overhandigen.
Elk ingeschreven lid ontvangt eveneens een wachtwoord met toegang tot de ledenpagina van
de website (www.honshu-dojo.be). De ledenpagina bevat informatie in verband met de katas,
examenprogramma’s e.d. De toegang vervalt wanneer een lid niet meer ingeschreven is in het
volgende sportseizoen.
Indien een lid geen toegang heeft tot het internet kan hem een uitgeprint exemplaar bezorgd
worden.
Elk lid kan de vereniging eenvoudig verlaten op volgende manieren:

Wanneer hij/zij zijn of haar bijdragen niet heeft betaald binnen een maand na
verwittiging;

Bij niet-naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging alsook
de besluiten van haar organen;

Bij beschadiging van de belangen van de vereniging of een van haar organen.
Een lid kan op elk moment worden uitgesloten door de Raad van Bestuur met een gewone
meerderheid van stemmen.

LIDGELDEN
Hierna volgen de tarieven voor lidmaatschap bij Hakko Denshin Ryu Jujutsu Nieuwerkerken:
Tarief volwassenen (vanaf 14 jaar):
Tarief jeugd (8 -14 jaar):
10-beurtenkaart:
Kids-training (1 periode van 10 lessen):
Gezinskorting*: 2e inschrijving
3e inschrijving
>3 personen
Korting bij inschrijving tijdens sportjaar:

€ 130
€ 100
€ 40
€ 20
€ -15
€ -30
€ -45
-10 % per verstreken maand*

*Minimum tarief per lid bedraagt € 30. De kortingen zijn niet geldig op 10-beurtenkaarten en zijn niet
geldig voor de Kids-training.
De 10-beurtenkaarten zijn eveneens slechts geldig gedurende 1 sportseizoen.
Het bestuursmandaat is onbezoldigd.

VERZEKERING
Hakko Denshin Ryu Jujutsu Nieuwerkerken heeft een verzekering afgesloten voor haar leden. Ook voor
activiteiten op verplaatsing (yudansha, stages, teambuilding, spaghettidagen, …) zijn de leden van
Hakko Denshin Ryu Jujutsu Nieuwerkerken verzekerd.
Voor de bestuurders van Hakko Denshin Ryu Jujutsu Nieuwerkerken werd een bijkomende verzekering
Burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten.
Elk ongeval dient zo snel mogelijk gemeld te worden bij een van de bestuursleden. Deze zal het nodige
doen om de verzekering op de hoogte te brengen.

HOUDING OP DE TATAMI
1.
2.
3.
4.

Voor je de tatami betreedt, plaats je je schoeisel naast de tatami. Vervolgens neem je plaats (in
seiza) aan de rand van de tatami en groet deze in tachi rei.
In de dojo en op de tatami heerst er stilte, je vermijdt abnormale uitlatingen evenals roepen en
tieren.
Zodra de shihan of sensei de tatami betreedt, onderbreekt de hoogste in rang de les met het
bevel ‘mate’ en neemt iedereen plaats in seiza langs de rand van de tatami.
Nu start het openingsritueel met eventueel de volgende groeten:
a)
‘Soke Sensei ni rei’: groet aan de stichter;
b)
‘Shihan ni rei’ of ‘Sensei ni rei’: groet aan de leermeester;
c)
‘Otoga ni rei’: groet aan elkaar.
Hierbij wordt de groet a) door de shihan of sensei gezegd en groet b) door de hoogste in rang.
Als je ‘rei’ hoort, groet je.
De groet ‘Otoga ni rei’ wordt door iedereen beantwoordt met ‘Ome goi shimas’ (leer mij, help
mij).
Vervolgens begint de les.

5.

6.
7.

8.

9.

10.
11.
12.

13.
14.

In geval van afwezigheid van de sensei, wordt er plaats genomen voor de foto van Soke Sensei
en groet deze in tachi rei met het woord ‘rei’, vervolgens begint de hoogste in rang met de
opwarming.
De shihan of sensei wordt aangesproken met Sensei. Wordt de les gegeven door de hoogste kyu
graad, dan spreek je deze aan met Sempai (oudere).
Als de lesgever een oefening heeft voorgedaan, zal hij het bevel ‘Hajime’ geven. Je staat op en
nodigt steeds een lagere kyu graad uit of wordt uitgenodigd al groetend in rei. Een meerdere
uitnodigen wordt als onbeleefd ervaren.
Als de lesgever het bevel ‘Jame’ geeft, stop je onmiddellijk de oefening en ga je ter plekke zitten
in seiza. De lesgever zal dan enkele opmerkingen maken en de oefening laten verder zetten met
‘Hajime’. Komt het bevel ‘Mate’, dan stop je onmiddellijk de oefening en groet je uke in rei en
neem opnieuw je plaats in aan de rand van de tatami in seiza. Tijdens je verplaatsing keer je
nooit de rug naar de soke.
Diegene die om één of andere reden te laat komt, groet de tatami in rei en neemt plaats op de
rand in seiza, wachtend op een teken van de sensei om deel te nemen aan de les. VERMIJD TE
LAAT KOMEN!
Wil je om één of andere reden de tatami verlaten, dan vraag je steeds toelating aan de sensei.
Voor het verlaten van de tatami groet je in rei, evenals bij het terug betreden.
Tijdens de les oefen je alleen de opgelegde technieken.
Bij het einde van de les wordt het bevel ‘Jame yawara’ gegeven. Je stopt onmiddellijk je
oefening, groet je uke in rei en gaat je plaats innemen op de rand van de tatami. Voor de duur
van het in orde brengen van de kleding in rei, keert men de rug naar de soke. Vervolgens neem
je plaats in seiza en kan het slotritueel starten.
Het slotritueel is hetzelfde als het openingsritueel, alleen beantwoord je de groet ‘Otoga ni rei’
met ‘Domo arigato goisaimas’ (wij danken u oprecht).
De shihan of sensei antwoordt ‘Do itashimasthe’ (graag gedaan, u waart allen welkom).

15.
16.

17.

18.
19.
20.

Je blijft zitten tot de shihan of sensei de tatami verlaat of een teken geeft om op te staan. Dit
gebeurt steeds in hiërarchische volgorde (van hoog naar laag).
Komt er onverwacht bezoek van een shihan tijdens de les, dan zal de hoogste in rang de les laten
stoppen en deze shihan naast de foto van de soke laten plaats nemen en groeten met de
woorden ‘Shihan ni rei’. Daarna kan de les gewoon verder worden gezet.
De kleding in de dojo dient netjes en correct te zijn. Voor de Roohai (leerling) bestaat ze uit een
witte kimono en gordel volgens behaalde kyu. Voor de Yodansha (kandidaat sensei) bestaat de
kleding uit een witte kimono en bruine obi. Vanaf 1ste dan wordt verwacht dat men een hakkama
draagt.
In de dojo wordt geen voedsel of drank toegestaan. Kauwgom hoort hier ook bij.
Het lichaam, de handen en voeten, horen steeds verzorgd te zijn en ontdaan van geurtjes. De
nagels zijn kort geknipt.
Metalen voorwerpen, juwelen en alle soorten armbanden zijn ten strengste verboden.

EXAMEN
1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Tweemaal per jaar kan een examendag worden georganiseerd. Het is ongehoord dat de leden
zichzelf kandidaat stellen voor een examen. De leden zullen, volgens de Japanse traditie,
uitgenodigd worden voor het afleggen van een examen. De aanwezigheid en de inzet van de
kandidaat-examinant op en naast de tatami spelen hierbij ook een grote rol (zie volgend punt).
Dan-graden worden door de hoofdsensei voorgedragen aan de shihan.
Elk lid krijgt bij inschrijving (en vervolgens na elk geslaagd examen) een lessenkaart die hij/zij
voor het begin van elke les aan de Shihan of Sensei aanbiedt. De Shihan of Sensei stempelt de
kaart af. Wie zijn kaart niet op tijd afgeeft, krijgt geen stempel voor zijn deelname/aanwezigheid
tijdens die bepaalde activiteit. Wanneer de kaart vol is, kan het lid in aanmerking komen voor
een volgend examen. Een volle lessenkaart is een MINIMUM vereiste. Het is steeds de Shihan of
Hoofdsensei die beslist of hij/zij meent dat de kandidaat klaar is om examen te doen.
Obi
Aantal lessen om in aanmerking te komen voor
een volgend examen
e
5 kyu
25
4e kyu
40
e
3 kyu
80
2e kyu
120
ste
1 kyu
160
Shodan 160
Elk lid kan een stempel krijgen bij elke training of deelname aan activiteiten zoals: deelname aan
Boerenmarkt, deelname aan de Spaghettidag, deelname aan een stage (buitenlandse stages
tellen dubbel), deelname aan een teambuilding event, lessen bij Soke, ...
De examens worden afgenomen door een examencommissie aan de hand van vastgelegde
programma’s per graad.
Het hoofd van de commissie is de hoofdshihan van Honshu dojo, Eddy Vanmol. Hij stelt de
examencommissie samen. De commissie bestaat uit miminum 1 shihan en twee andere sensei’s
van de club. Hij leidt eveneens het examen.
De examinant wordt ten laatste één maand voor de examendag schriftelijk uitgenodigd en
ontvangt tevens zijn examenprogramma.
De examinant wordt geacht zijn aanwezigheid te bevestigen. Indien hij/zij niet aanwezig kan zijn,
wordt het examen verplaatst naar de volgende examendag. Er worden geen extra examendagen
georganiseerd.
De examinanten moeten allen aanwezig zijn op het afgesproken tijdstip en dienen zich naar
behoren aan te bieden in kimono.
Het examen verloopt volgens een strikte examenceremonie die gekend moet zijn door de
examinant.
De uitslagen van de examens worden medegedeeld op het einde van de examendag en worden
samen met de examinanten besproken.
Een geslaagde examinant ontvangt een diploma de week na zijn geslaagde examen. Een nietgeslaagde examinant is automatisch uitgenodigd op de volgende examendag om te herkansen.
De graad van kyu 1 (bruin) kan niet worden behaald voor de leeftijd van 18 jaar.
De graad van kyu 2 (blauw) kan niet worden behaald voor de leeftijd van 16 jaar.

PRIVACYBELEID

HAKKORYU JUJUTSU NIEUWERKERKEN VZW Privacyverklaring
Algemeen
Hakkoryu Jujutsu Nieuwerkerken VZW hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hakkoryu Jujutsu
Nieuwerkerken VZW houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
1.

Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en
type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
Vragen om je uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van deze persoonsgegevens;
Je persoonsgegevens worden door Hakkoryu Jujutsu Nieuwerkerken VZW verwerkt ten behoeve van de volgende
doeleinden en rechtsgronden:

2.
3.







Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Hakkoryu Jujutsu Nieuwerkerken VZW;
Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
Het bekomen van subsidiëring door de overhei;
Inschrijven in de federatie;
Bekomen van de verplichte sportverzekering;
Gebruik van ledenfoto’s en -videobeelden (gemaakt tijdens de trainingen, demonstraties,…) voor
promotiedoeleinden.

Welke gegevens verwerken we?
Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende
doelstellingen:
• Identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, foto’s van activiteiten, zoals stages of
andere activiteiten;
• Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit.

Minderjarigen
Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven
door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op
te nemen. Dit kan persoonlijk via bestuursleden of via de link in onze website.

Goedkeuring
Door in te schrijven, verklaar je je automatisch akkoord met het hierboven vermelde privacybeleid.

OVERIGE
1. Elk lid wordt geacht te helpen matten leggen voor de les, en op te ruimen bij afloop van de les.
2. Van elk lid wordt verwacht dat hij/zij de club hoog in het vaandel draagt en zich buiten de
trainingen eveneens inzet voor het welzijn van de club.
3. Leden die schade toebrengen aan de goede werking of naam van de club, worden door het
bestuur ter verantwoording geroepen. Zo nodig worden er maatregelen getroffen en beslist
tot tuchtsanctie. Het betrokken lid is minimaal voor de duur van de procedure uitgesloten.
4. Leden die problemen of aanmerkingen wensen kenbaar te maken doen dit best na de training
bij een bestuursverantwoordelijke. Deze zal zo nodig de dagorde van de volgende
bestuursvergadering laten aanpassen.
5. Mocht zich tijdens het sportseizoen een probleem stellen, dan zal het dagelijks bestuur een zo
gunstig mogelijke oplossing zoeken en herhaling trachten te voorkomen.

