KONINKLIJKE JUDOCLUB BEVEREN
Opgericht op 18 maart 1951, aangesloten bij:
De Vlaamse Judofederatie en de Belgische Judobond onder nr. 4009

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE
Artikel 1
De leden van “KONINKLIJKE JUDOCLUB BEVEREN” zijn volstrekte gehoorzaamheid verschuldigd aan het bestuur
en aan de lesgevers, welke graad zij ook mogen hebben.
Artikel 2
Bij het betreden en het verlaten van de tatami zal er steeds gegroet worden op de voorgeschreven wijze, op
een kalme en waardige manier.
Bij het laattijdig betreden en/of vroegtijdig verlaten van de tatami dient de lesgever gegroet te worden door de
betrokken judoka, ongeacht de graad of functie die deze heeft.
Er zal op gelet worden dat er getraind wordt met schoongewassen handen en voeten, alsmede met een zuiver
gewassen judogi en met kortgeknipte nagels aan handen en voeten.
Artikel 3
De leden moeten een diepe ernst betuigen op de trainingen, het is verboden met luide stem te spreken of te
spelen.
Artikel 4
Weddingschappen en aanvaarden van uitdagingen zijn ten strengste verboden.
Artikel 5
Alle demonstraties van worpen of grepen buiten de dojo ten overstaan van oningewijden zijn verboden en
zullen ten strengste gestraft worden.
Artikel 6
Om de rechten van verdediging optimaal te vrijwaren zal het bestuur bij ontvangst van een klacht of bij het
vaststellen van een ernstige inbreuk tegenover de bepalingen van art 4, 5 en 7 deze klacht behandelen op de
eerstvolgende bestuursvergadering. Bij hoogdringendheid kan hiervoor een aparte bestuursvergadering
georganiseerd worden.
Procedure:
Bij ontvangst van een klacht of vaststellen van een ernstige inbreuk tegenover de bepalingen van artikels 4, 5
en 7 brengt het bestuur de aangeklaagde op de hoogte van de tegen hem ingediende klacht of de vastgestelde
feiten. De aangeklaagde heeft het recht om hierover gehoord te worden door het bestuur.
Het bestuur bepaalt de bestraffing op de volgende bestuursvergadering. De beslissing wordt nadien
overgemaakt aan het aangeklaagde lid. De mogelijke straffen betreffen:
- Waarschuwing of blaam;
- Verbod opleggen officiële wedstrijden te betwisten;
- De toegang tot de dojo verbieden voor bepaalde of onbepaalde duur;
- Het lidmaatschap bij de Koninklijke Judoclub Beveren van het betrokken lid ontzeggen voor bepaalde of
onbepaalde duur;
- Het verzoek richten aan de Vlaamse Judofederatie om het lid uit te sluiten en de toegang te ontzeggen in
alle dojo’s van de aangesloten clubs.
Alle straffen kunnen uitgesproken worden voor beperkte of onbeperkte duur. Voor een eventuele
beroepsprocedure wordt verwezen naar de tuchtcommissie van de Vlaamse Judofederatie.
Artikel 7
Mag geschorst of geschrapt worden, elk lid van “KONINKLIJKE JUDOCLUB BEVEREN” dat:
- Gehandeld heeft tegen de reglementen van de club, van de Vlaamse Judofederatie en van de Belgische
Judobond;

- Deelgenomen heeft aan een proef welke door de Vlaamse Judofederatie, de Belgische Judobond of door
“KONINKLIJKE JUDOCLUB BEVEREN” niet toegelaten werd;
- Een fout tegen de eer of de wellevendheid begaan heeft;
- Geweigerd heeft een besluit van het bestuur of van het technisch comité na te komen;
- Getracht heeft, alleen of met anderen, het prestige en de autoriteit van de club, van de Vlaamse
Judofederatie of van de Belgische Judobond aan te tasten, door laster of perscampagnes, of op welke
andere wijze ook;
- Ongewenst seksueel overschrijdend gedrag of intimidatie vertoond heeft zoals omschreven in artikel 5 van
het huishoudelijk reglement van de Vlaamse Judofederatie;
- De club gelijk welk nadeel toegebracht heeft.
Artikel 8
Elke schending van de verbodsbepalingen voorzien bij art 7 zal bestraft worden met een schorsing van
minimum een week. De sanctie kan gaan tot definitieve uitsluiting. De straffen kunnen steeds door het bestuur
gewijzigd of uitgesteld worden.
Artikel 9
De schorsing legt iedere judobedrijvigheid stil, zowel in publiek als in de dojo’s.
Artikel 10
Zolang een afwezig lid niet schriftelijk of mondeling om zijn ontslag heeft verzocht, moet hij de
lidmaatschapsbijdrage betalen van de lopende periode. Lidgeld dat betaald werd door het lid zal in geen geval
terugbetaald worden, ook al heeft het lid zijn ontslag uit de club meegedeeld aan het clubbestuur. Indien een
lid het verschuldigde lidgeld niet betaald heeft zal hij niet kunnen deelnemen aan de trainingen, tot zolang het
lidgeld niet vereffend werd.
Artikel 11
Ieder lid kan het bestuur om een onderhoud verzoeken om een eventueel getroffen sanctie te verdedigen of te
weerleggen.
Artikel 12
Het is de judoka’s verboden deel te nemen aan wedstrijden met een andere club zonder toestemming van het
bestuur of van het technisch comité.
Artikel 13
De lesgever geeft alleen les en op zijn manier, zonder hulp of commentaar van andere leden of
buitenstaanders.
Artikel 14
De lesgever kan steeds storende toeschouwers het verblijf in de dojo ontzeggen.
Artikel 15
De “KONINKLIJKE JUDOCLUB BEVEREN” beschikt over een API (aanspreekpunt integriteit). De API is iemand die
discreet en onafhankelijk handelt. De (API) aanspreekpersoon integriteit is binnen de club het eerste
aanspreekpunt voor wie een vraag, opmerking, klacht of andere boodschap heeft in verband met (seksueel)
grensoverschrijdend gedrag en integriteit. Meer informatie over de API is te vinden via de website van de club,
in het menu ‘Bestuur & trainers’.
Artikel 16
Elk lid wordt geacht van de statuten en het reglement van inwendige orde kennis te hebben genomen. Het
reglement is permanent te raadplegen op de website van de club (judobeveren.be). Door lid te worden
onderwerpt ieder lid zich aan de statuten en het reglement van inwendige orde van “KONINKLIJKE JUDOCLUB
BEVEREN”.
Artikel 17
De nadruk wordt gelegd op het feit dat alle leden ondergeschikt zijn aan de reglementen van de Vlaamse
Judofederatie en de Belgische Judobond.
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