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Intern Reglement
Fundamentals Jiu-Jitsu vzw
ARTIKEL 1 ALGEMEEN
De vereniging genaamd FUNDAMENTALS JIU-JITSU vzw (hierna: ‘de vereniging’) is opgericht op 15 juli 2020 en
is gevestigd te 2360 Oud-Turnhout, Haegbroek 12.
Dit intern reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de recentste versie van de statuten van
de vereniging, zoals die op de Ondernemingsrechtbank werden gepubliceerd.
ARTIKEL 2 LEDEN
De vereniging bestaat, zoals in de statuten bepaald, uit verschillende soorten leden:
-

-

Werkende leden: maken deel uit van en hebben stemrecht op de algemene vergadering. De
voorwaarden waaraan de werkende leden moeten voldoen worden bepaald in de statuten. Een lijst van
werkende leden wordt bijgehouden op de zetel. De rechten en plichten van de werkende leden worden
verder omschreven in de statuten.
Toegetreden leden: ondersteunen de doelstelling van de vereniging, doen actief aan sport in de
vereniging en betalen het vereiste lidgeld. De rechten en plichten van de toegetreden leden worden
verder omschreven in de statuten.

ARTIKEL 3 LIDMAATSCHAP
Inschrijving bij een club gebeurt door invulling, dagtekening en ondertekening van het aansluitingsformulier,
waarop de volgende gegevens zijn in te vullen: naam, voornaam, geboorteplaats, nationaliteit, adres en
geboortedatum. Deze lijst is niet exhaustief.
Het lidmaatschap of hernieuwing van het lidmaatschap is verworven door betaling van de lidmaatschapsbijdrage
zoals bepaald door het bestuur. Niet betaling leidt van rechtswege en zonder ingebrekestelling tot het einde van
het lidmaatschap.
Het lidmaatschap van de sportvereniging geeft geen stemrecht in de vereniging.
Bij de inschrijving in de vereniging aanvaardt het lid dat de nodige gegevens ook zullen worden doorgegeven aan
de desbetreffende sportfederatie, zijnde de Vlaamse Jiu-Jitsu Federatie (VJJF). Op die manier kan het lid
aangesloten worden bij deze sportfederatie, teneinde de verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid en
lichamelijke ongevallen ten gunste van het lid te kunnen garanderen. Overzicht van de polisvoorwaarden en
waarborgen zijn terug te vinden op de site van de VJJF: www.vjjf.be.
Voor minderjarige leden zal steeds een ouder of wettelijke vertegenwoordiger zijn/haar toestemming moeten
verlenen alvorens de aansluiting gerealiseerd kan worden.
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ARTIKEL 4 RECHTEN EN PLICHTEN VAN LEDEN
Alle leden hebben de hierna vernoemde rechten en plichten:
-

Op aanvraag kan een lid een kopie van het intern reglement ontvangen.
De toegetreden leden mogen deelnemen aan trainingen en in voorkomend geval wedstrijden. De
sportieve eindbeslissing over de deelname aan wedstrijden berust steeds bij de hoofdtrainer.
Ieder lid kan klachten, wensen of voorstellen indienen bij het bestuur van de vereniging. Het bestuur
engageert zich ertoe om het vragende lid binnen een redelijke termijn van antwoord te voorzien.
Ieder lid geeft zo snel mogelijk een wijziging van zijn gegevens door aan het bestuur van de vereniging.
Ieder lid betaalt tijdig het lidgeld. Tarieven zijn steeds te raadplegen op de website.
Ieder lid verbindt zich ertoe om de statuten, het intern reglement en alle andere richtlijnen opgelegd door
het bestuur te zullen naleven.
Ieder lid zal alle regels opgelegd door de sportfederatie waarbij het aangesloten is, naleven. Bij
schending van bepalingen uit deze reglementen, kan het zijn dat een lid voor de tuchtcommissie van de
federatie moet verschijnen. Alle opgelegde straffen of boetes die toegerekend worden aan het
desbetreffende lid, worden uitgevoerd of betaald door het lid in kwestie.

ARTIKEL 5 ETHISCH VERANTWOORD SPORTEN EN VEILIGHEID
Ethisch sporten betekent het sporten in overeenstemming met het geheel van positieve waarden en normen en
daarmee verband houdende maatregelen die eenieder in acht moet nemen met het oog op de bewaring en
bevordering van de persoonlijke integriteit (fysieke, psychische en seksuele), fairplay en sociale integriteit
(solidariteit, diversiteit en inclusie). Meer info op www.sportvlaanderen.be.
Een veilige sportomgeving is essentieel voor alle leden om vrijuit en ongestoord te kunnen deelnemen aan de
activiteiten. Onze sportvereniging engageert zich daarom tot het naleven van volgende punten:
-

-

De sportvereniging onderschrijft de doelstelling tot ethisch verantwoord sporten.
Alle leden, bestuurders en vrijwilligers worden maximaal beschermd door het afsluiten van de nodige
verzekeringen.
Er wordt gestreefd naar een vereniging zonder discriminatie, agressie, pesten en/of seksueel
grensoverschrijdend gedrag. Een probleem hieromtrent kan in eerste instantie gemeld worden aan een
lesgever. Deze kan zelf een oplossing aanreiken of kan het probleem aan de hoofdtrainer melden. Je
kan ook steeds terecht bij de vertrouwenspersoon van de vereniging. Dit is mevrouw Kim Lemoine te
bereiken via telefoonnummer 0497/34.09.07 of via email kimlemoine86@hotmail.com.
Wederzijds respect, fairplay en sportiviteit worden hoog in het vaandel gedragen.
Er wordt gewerkt aan een fysiek veilige omgeving waarin elk lid zich veilig kan bewegen.
Er heerst een open sfeer waarin iedereen zijn mening kan geven.
Er wordt op een gezonde en medisch verantwoorde manier aan sport gedaan.

ARTIKEL 6 TUCHT EN SANCTIES
Zodanig handelen (of nalaten te handelen) op een manier die in strijd is met de wet of met de statuten,
reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of zodanig handelen waardoor de belangen van de
vereniging worden geschaad, is in het algemeen strafbaar.
Het bestuur is bevoegd om, met inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor, naast een straf welke
aan een sporter wordt gegeven door de tuchtcommissie van de federatie, een bijkomende sanctie vanuit de
vereniging op te leggen.
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ARTIKEL 7 SPORTSPECIFIEKE REGELS
In het kader van een veilige beoefening van de sport, legt de vereniging volgende regels op aan de toegetreden
leden:
- Een jiu-jitsubeoefenaar gedraagt zich steeds waardig, zowel in zijn/haar houding als in zijn/haar taal.
Hij/zij wordt geacht zich onder alle omstandigheden te kunnen beheersen.
- Ieder lid dat de aangeleerde technieken misbruikt op of naast de oefenmat, zal uit de club gesloten
worden en is steeds zelf verantwoordelijk voor de gevolgen. Het bestuur en de lesgevers kunnen
hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
- De oefenmat wordt betreden op blote voeten of aangepast schoeisel.
- Het dragen van schoeisel is verplicht als men zich niet op de oefenmat bevindt.
- Het betreden van de dojo/oefenmat is verboden voor personen onder invloed.
- Bij te laat toekomen of vroeger moeten vertrekken, geef je even een seintje aan de hoofdlesgever.
Hetzelfde geldt wanneer je om één of andere reden tijdens de les de dojo even moet verlaten
(toiletbezoek, …).
- De gi is steeds netjes en in goede staat en de gordel is goed geknoopt. Dames dragen een T-shirt of
rashguard onder het bovenstuk van de gi.
- Handen en voeten zijn proper en de nagels moeten kort geknipt zijn.
- Lange haren worden samengebonden.
- Juwelen of andere sieraden horen niet thuis op de oefenmat.
- De sparring sessies draaien niet om winnen of verliezen maar om het leren van elkaar. Wij streven naar
een egoloze mindset. Toon steeds het nodige respect, zelfbeheersing en sportiviteit. De veiligheid van je
trainingspartner primeert.
- Verwondingen en/of kneuzingen moeten onmiddellijk aan de lesgever gemeld worden zodat eventueel
de nodige stappen op het gebied van verzorging en verzekering kunnen worden genomen.
- Bij ziekte blijf je thuis en verzorg je jezelf.
- In de lessen Women Self-Defense worden geen mannen toegelaten, tenzij zij fungeren als lesgever of
als vaste trainingspartner van een vrouw. Een blanco strafregister op het vlak van zedenfeiten is een
vereiste.
- Ieder lid moet steeds in orde zijn met lidgeld en verzekering.
- De lesgever kan de toegang tot de dojo verbieden aan iedereen die zich niet gedraagt of de les
verstoort.
Toeschouwers zijn welkom om een les te volgen. De lesgever kan de toegang tot de dojo echter ook verbieden
aan toeschouwers die zich niet gedragen of de les verstoren.
ARTIKEL 8 UITSLUITING
Volgende inbreuken worden met uitsluiting bestraft:
1. Opzettelijk kwetsen (opzettelijke slagen en verwondingen) van de partner of andere personen op of
naast de oefenmat.
2. Opzettelijk beschadigen of vernielen van materiaal of eigendom van derden.
3. Ontvreemding (diefstal) van materiaal of eigendom van derden.
4. Zedenfeiten.
5. Discriminatie.
6. Onder invloed en/of bezit te zijn van drugs en/of andere verdovende middelen.
7. Weigeren te betalen van lidgelden of onkosten.
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ARTIKEL 9 AANSPRAKELIJKHEID VAN DE LEDEN
De vereniging kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade toegebracht door de leden aan derden
(inbegrepen de door de vereniging gehuurde eigendommen van de gemeente Oud-Turnhout en anderen).
Ieder lid is aansprakelijk voor de door hem/haar aan de eigendommen van de vereniging en/of derden
aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem/haar of hen die de
betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de
betrokkene(n) wordt aangetoond.
ARTIKEL 10 SPONSORING
De club kan contracten met sponsors aangaan. In het kader hiervan kunnen de leden communicatie toegestuurd
krijgen waarop de sponsors vermeld staan. Daarnaast kan de leden ook gevraagd worden om wedstrijdkledij te
dragen waarop het logo van de sponsor(s) is afgebeeld.
ARTIKEL 11 PRIVACY
De vereniging verbindt zich ertoe de geldende wettelijke bepalingen rond de privacy van de leden te zullen
respecteren. De persoonsgegevens van de leden worden overeenkomstig het privacybeleid van de club
behandeld.
ARTIKEL 12 WIJZIGING VAN HET INTERN REGLEMENT
Dit intern reglement kan enkel gewijzigd worden op de wijze zoals in de statuten van de vereniging bepaald. Bij
gebreke aan statuten of enige regeling hieromtrent, zal het reglement enkel aangepast kunnen worden door het
bestuur van de vereniging.
Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van de vereniging op 24 juli 2020.
Namens het bestuur van de vereniging.

De voorzitter
Kris Damen
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De secretaris
Kim Lemoine

Fundamentals Jiu-Jitsu vzw
Haegbroek 12 – 2360 Oud-Turnhout
T+32 498 13 35 23
KBO 0750.712.989 – RPR Antwerpen afd. Turnhout
info@fundamentals-jiu-jitsu.be www.fundamentals-jiu-jitsu.be

4/4

