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§0 Aansluiting
ART. 1 - Bij zijn/haar aansluiting verbindt de ju-jitsuka er zich toe aan de club alle inlichtingen te verstrekken betreffende zijn
identiteit, adres en contact. Hij/zij verbindt er zich ook toe alle eventuele wijzigingen te melden aan de club.
ART. 2 - De persoonlijke gegevens zullen worden bewaard in overeenstemming met de wet tot de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer ten opzichte van persoonsgegevens van 8 december 1992 in België.
ART. 3 - Iedere ju-jitsuka die zich aansluit bij de club erkent kennis te hebben genomen van dit reglement en verbindt zich ertoe
de voorwaarden te aanvaarden. Dit reglement regelt de clubvoorwaarden en trainingen en ook de relatie van de leden tot de
club.
ART. 4 – Als gevolg van de maatregelen i.v.m. covid-19, zal de aansluiting tijdens het seizoen 2020-2021 volledig online
verlopen.
§1 Lidmaatschap
ART. 1 - Het lidgeld dient jaarlijks bij aansluiting betaald te worden via overschrijving op het bankrekeningnummer van de club.
ART. 2 – Het lidgeld omvat: lesgeld, administratie voor de club en de verplichte jaarlijkse verzekering en aansluiting bij
Sportievak vzw. Elk lid ontvangt ook een federaal paspoort of lidboekje.
ART. 3 - Lidgelden zijn geldig gedurende een sportjaar vanaf september tot en met augustus het volgende jaar. De verzekering is
één sportseizoen geldig.
ART. 4 - Leden die een lidmaatschap afsluiten tijdens het lopende sportjaar betalen pro rata het sportjaar.
ART. 5- Leden aangesloten bij de federatie (Sportievak) en die geen clublid zijn van Yawara Borsbeek of Yawara Lint, betalen €
1,80 per les voor een volwassene en € 1,50 voor de jeugd of kinderen.
§2 Kledijvoorschriften op de mat
ART. 1 - Alleen toegelaten: de witte ju-jitsugi (kimono: vest en broek)
ART. 2 - Gordel, volgens behaalde graad en reglementair geknoopt. Voor de kinderen: wanneer zij een zwart lintje hebben
behaald na het slagen van een examen, dient dit lintje te worden vastgenaaid op het einde van de gordel.
ART. 3 - Het kenteken van onze club, dient aangebracht op de kimonovest ter hoogte van de linkerborst.
ART. 4 - Vrouwen dragen verplicht een wit T-shirt onder de kimonovest.
ART. 5 - Indien de ju-jitsuka kousen hoeft te dragen omwille van bijzondere omstandigheden, dienen deze ook wit te zijn.
N.B.: Bij initiatielessen wordt een uitzondering gemaakt op ART. 5.
§3 Hygiëne op de mat
ART. 1 - Korte en zuivere nagels aan handen en voeten. Lange haren moeten steeds bijeengebonden zijn.
ART. 2 - Propere ju-jitsugi (kimono).
ART. 3 - De ju-jitsuka moet steeds een verzorgd voorkomen hebben bij het betreden van de mat. Het lichaam moet hygiënisch
zijn en vrij van vuile handen of voeten.
ART. 4 - Geen ringen, oorbellen, horloges of andere voorwerpen dragen die bij de ju-jitsuka of bij de andere leden kwetsuren
kunnen veroorzaken.
ART. 5 - Bij het betreden van de mat zullen schoenen en sloffen netjes aaneengesloten op een rij tegen de rand van de mat
geplaatst worden.
ART. 6 - Het is verboden de mat te betreden met schoenen of sloffen. De ju-jitsuka mag eveneens de tatami of mat en oefenzaal
nooit verlaten op blote voeten, bv om naar het toilet te gaan.
§4 Voorschriften betreffende veiligheid, EHBO en gezondheid
ART. 1 - Naast de door de rechtstreekse lesgever gegeven richtlijnen zijn de ju-jitsuka's wat veiligheid betreft verplicht om:
- alle situaties die gevaarlijke kunnen zijn voor de veiligheid van de ju-jitsuka en zijn partner te melden;
- zich te houden aan specifieke veiligheidsnormen die worden meegedeeld tijdens het uitvoeren van opgelegde oefeningen.
ART. 2 - De ju-jitsuka dient zich in het algemeen te onthouden aan alles dat nadelig of storend is voor de hygiëne, de gezondheid
of de trainingssfeer voor zichzelf, zijn partner of de groep.
ART. 3 - Bij een ongeval of fysische schade tijdens de training dient de lesgever onmiddellijk op de hoogte gebracht te worden
en zal er indien nodig gespecialiseerde hulp worden ingeroepen of plaatselijk de eerste hulp worden toegediend.
ART. 4 - De ju-jitsuka heeft het recht zijn federale verzekering (Sportievak) op te eisen bij een ongeval met fysische schade, als
dit onmiddellijk gebeurt na het ongeval en verder volgens de voorschriften van de betreffende verzekeringsmaatschappij. De
aangifte dient te gebeuren binnen de 48 uur na het ongeval.
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ART. 5 - De ju-jitsuka dient bij de aanvang van de les in goede gezondheid te zijn. Dit wil zeggen dat hij/zij zich in een optimale
fysisch, psychisch en sociaal welzijn moet bevinden. Oude verwondingen of blessures dienen afgedekt of gefixeerd te worden en
mogen niet in het nadeel van de veiligheid van de ju-jitsuka en/of andere leden spelen.
ART. 6 - Aandoeningen, ziekten, blessures van zowel chronische als tijdelijke aard dienen in vertrouwen te worden meegedeeld
aan de verantwoordelijke lesgever als deze betrekking kunnen hebben op het uitoefenen van het sportgebeuren
ART. 7 - Medisch attest: elk sportjaar in te dienen.
Is nodig omdat de club niet kan inschatten of uw zoon/dochter of 18+ lid geschikt is om de gekozen sport te beoefenen.
Wordt het medisch attest niet opnieuw ingeleverd, dan verklaart de ouder(s) stilzwijgend dat het sporten gebeurt op eigen
risico en dat zij de federatie en de club niet aansprakelijk zal stellen voor eventuele ongevallen.
§5 Aanvullingen
ART. 1 - Indien de ju-jitsuka te laat komt dient hij/zij zich te verontschuldigen bij de lesgever van deze les. Als de ju-jitsuka de
mat om geldige reden tijdens de les moet verlaten, bv vroegtijdig de les verlaten of naar toilet wenst te gaan, zal hij/zij de
lesgever hiervan op de hoogte brengen.
ART. 2 - De ju-jitsuka zal bij het (weg)leggen van de matten steeds helpen.
ART. 3 - De ju-jitsuka zal tijdens de les steeds luisteren naar de lesgever. Eventuele problemen of conflicten zullen rechtstreeks
na de les met hem besproken worden.
ART. 4 - Bij het demonstreren en geven van uitleg of bij het uitrusten zal de ju-jitsuka steeds geknield of in kleermakerszit zitten;
of recht staan zonder tegen de muur te leunen.
ART. 5 - Personen die, ten laste van de club, de training, de leden of de sfeer, niet van goed gedrag en zeden zijn, kunnen de
toegang tot de oefenzaal worden geweigerd (zoals bij dronkenschap, diefstal, geweld en druggebruik…).
In de oefenzaal en op de mat is het streng verboden te roken, te eten en een gsm te gebruiken. Er mag enkel water gedronken
worden (geen frisdrank of alcoholische dranken) naast de mat. Onnodig lawaai en drukte tijdens de training op of naast de mat
is eveneens verboden.
Tijdens de les zal er niet gesproken worden over andere onderwerpen dan ju-jitsu.
Er worden geen gesprekken gevoerd met personen naast de mat.
Onaangepast hinderend fysiek, psychisch en sociaal gedrag ten opzichte van andere ju-jitsuka's of leden (intern of extern de
club) kan leiden tot uitsluiting van deelname aan de trainingen volgens de disciplinaire sancties §7, ART. 1 & 2.
ART. 6 - Groeten: bij het betreden of het verlaten van de mat buigt de ju-jitsuka staande om de tatami (mat), de geest, de
lesgever(s) en de overige leerlingen te begroeten. De geknielde groet gebruikt men om kort te mediteren en de lesgever te
begroeten bij het begin en op het einde van de les. Ook bij het begin en op het einde van een oefening of randori groet de jujitsuka (tori) zijn partner (uke).
ART. 7 - Kledij moet steeds voor het groeten in orde gebracht zijn.
ART. 8 - Wanneer de ju-jitsuka van de mat wordt gestuurd wegens wangedrag, zal hij/zij naast de mat in de oefenzaal aanwezig
blijven tot het einde van de les.
§6 Kleedkamers en sanitair, weg van en naar trainingszaal
De ju-jitsuka zal de kleedkamers en het sanitair steeds ordelijk en zindelijk achterlaten. Ook het omkleden zal rustig gebeuren.
Er wordt geen lawaai gemaakt in de gangen en kleedkamers van het gebouw. Sporttassen worden tijdens trainingen in de dojo
naast de mat gezet. De club kan niet verantwoordelijk geacht worden voor eventuele diefstal van goederen.
De ju-jitsuka zal de kortste weg nemen naar de trainingszaal, en niet in kimono over straat lopen om naar de les te komen, maar
zich in de trainingszaal omkleden.
§7 Disciplinaire sancties
ART. 1 - Tekortkomingen van de ju-jitsuka aan de verplichtingen voortvloeiend uit het reglement, die geen aanleiding geven tot
uitsluiting, worden als volgt gesanctioneerd:
- verbale vermaning door de aanwezige lesgever of assistent;
- eerste schriftelijke vermaning door de voorzitter;
- verantwoording bij het bestuur en de betrokkene lesgever of assistent;
- schorsing door het bestuur;
- administratieve uitsluiting uit de club.
De laatste drie sancties worden uitgevoerd door het bestuur en zijn bindend.
ART. 2 - Uitsluitingen en schorsingen worden altijd administratief uitgevoerd.
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§8 Programma en examens
ART. 1 - Het programma in onze club is opgedeeld in thema's en trainingsvormen (o.a. randori) volgens het ju-jitsu
programmaboek"Ju-Jitsu-Do", Stijl Van Haesendonck, uitgegeven door de VJJF vzw, editie 2009.
ART. 2 - De ju-jitsuka dient voor een kyu graad verhoging een examen of evaluatie af te leggen bij zijn/haar clublesgever. De
leerstof of examenvereisten van dit examen stemt overeen met de programmabepalingen in de club volgens §8, ART. 1. Er zal
objectief worden beoordeeld en er kan rekening worden gehouden met houding, inzet en motivatie tijdens de voorgaande
trainingen.
ART. 3 - De lesgever heeft het recht om in samenspraak met de technische directeur de examenvereisten en de leerstof aan te
passen, uit te breiden e.a.
ART. 4 - De jeugd van de groep 6 t.e.m.14 jaar heeft een aantal keer per sportjaar een evaluatiemoment. Gedurende deze
volledige les worden evaluaties van het programma voorzien; de rest van de les wordt opgevuld met opwarming en zelfstandige
training van het programma. Dergelijke evaluatiemomenten gebeuren op maandag.
ART. 5 - De ju-jitsuka dient het federale paspoort (Sportievak) af te geven alvorens het examen af te leggen.
ART. 6 - De lesgever dateert en signeert de behaalde graden in het federale paspoort als bewijs van een behaalde kyugraad.
§9 Wijzigingen, correcties en aanvullingen
Portretrecht:
ART1. - De ju-jitsuka (of een ouder of voogd indien jonger dan 18 jaar) is zich ervan bewust dat er foto's worden genomen
tijdens de trainingen. Die foto’s kunnen gebruikt worden voor de website of ander promotiemateriaal zonder commerciële
doeleinden. Hierbij geeft de ju-jitsuka zijn stilzwijgend akkoord, dat blijft ook van kracht wanneer de ju-jitsuka de club verlaat
om welke reden dan ook. De ju-jitsuka kan daarbij geen bezwaar maken tegen de verdere publicatie van de foto's, en alleen ter
promotie van de sport dienen, zonder dat er sprake kan zijn van enig “portretrecht” waarop de ju-jitsuka zich zou kunnen
beroepen. Wijzigingen, correcties en aanvullingen kunnen door het bestuur steeds worden aangebracht. Indien u zich wil
beroepen op uw recht om niet langer gefotografeerd te worden of om afbeeldingen van de website, sociale media of ander
promotiemateriaal te laten verwijderen, volstaat het om dit aan het bestuur te laten weten via info@yawara.be. Het bestuur zal
dan de nodige maatregelen treffen.
§10 Privacyverklaring
ART. 1 - Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Ju-Jitsuclub Yawara Borsbeek, De Robianostraat 70 te 2150 Borsbeek,
info@yawara.be.
ART. 2 - De gegevens van leden worden door onze club verwerkt, ze worden gedeeld met onze overkoepelende federaties Stijl
Van Haesendonck vzw en Sportievak vzw voor administratieve doeleinden.
ART. 3 - De gegevens van leden worden door onze administratie bijgehouden tot één jaar na de inschrijving of de meest recente
hernieuwing van de inschrijving. Wordt de inschrijving niet hernieuwd, dan zullen de gegevens verwijderd worden uit ons
ledenbestand. Door de inschrijving te hernieuwen, gaat u er dus mee akkoord dat Ju-jitsuclub Yawara de gegevens bijhoudt voor
het volgende jaar.
ART. 4 - Met de gegevens van leden wordt zorgvuldig en met de grootste zorg omgegaan. Het aantal personen dat deze
gegevens verwerkt, wordt daarom tot een minimum beperkt.
ART. 5 - Ju-jitsuclub Yawara Borsbeek maakt gebruik van deze gegevens om ouders, familieleden of begeleiders te kunnen
contacteren in geval van nood, voor ledenbeheer en organisatie van activiteiten op basis van de contractuele relatie als gevolg
van uw inschrijving, om leden op de hoogte te stellen van eventuele veranderingen in onze kalender en voor direct marketing
(om u op de hoogte te houden van onze activiteiten) op basis van ons gerechtvaardigd belang om sport aan te bieden.
ART. 6 - Indien u onze berichten met het oog op direct marketing niet langer wil ontvangen, volstaat het om ons daarvan op de
hoogte te stellen via ons e-mailadres info@yawara.be.
ART. 7 - Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken, de gegevens verbeteren of laten wissen, of
vragen om de gegevens over te dragen.

Laatste wijziging: 26 augustus 2020

Te Borsbeek

Clubreglement

V.Z.W. Ju-jitsu club Yawara Borsbeek
De Robianostraat 70 2150 Borsbeek
Ondernemingsnr.: BE 0477.801.907

Protocol covid-19 (vanaf 14 september 2020)
Opgelet! Dit coronaprotocol werd opgesteld in overleg met de burgemeester van de gemeente Borsbeek. De club zal zich strikt aan
dit protocol houden. We houden er rekening mee dat de situatie elk ogenblik kan veranderen en dat de maatregelen daardoor
verstrengd kunnen worden. Het gemeentebestuur zelf kan ook beperkingen opleggen als dat nodig is.
Als u of uw kind symptomen van covid-19 vertoont, gelieve dan zeker thuis te blijven en kom vooral niet naar de les.
Zaal






Wij gaan gebruik maken van de nooduitgang als tweede uitgang. Leden komen dus binnen via de normale ingang en gaan
weer buiten langs de nooduitgang.
Ouders brengen hun kinderen tot aan de ingang van Ter Smisse, maar komen niet binnen, zodat een samenscholing in de hal
wordt vermeden. Maskers zijn verplicht voor mensen van 12 jaar of ouder.
Ramen worden opengezet ter verluchting.
Ouders mogen niet in de zaal, maar kunnen buiten wachten en kijken aan het raam, mits houden van voldoende afstand.
De mat wordt ingedeeld in vakken door het gebruik van linten. Zo kunnen leden en trainers voldoende afstand houden (+12
jaar).

Groepsindeling

















Wij gaan de leden in drie groepen splitsen:
o Onder 12jaar
van 18:30 tot 19:15
o Tussen 12 en 16 jaar
van 19:30 tot 20:15
o Boven de 16 jaar
van 20:30 tot 21:30
Per groep zal er een maximum aantal leden toegelaten worden:
o -12
: 20 leden + 2 trainers
o 12-16 : 8 leden + 2 trainers
o +16
: 8 leden + 2 trainers
Bij aanvang van de lessen zullen de handen gewassen worden en wordt ieders temperatuur gemeten worden, indien deze
hoger of gelijk aan 38°C zal het lid naar huis gestuurd worden
Bij code GEEL worden aan groepen met kinderen jonger dan 12 jaar geen beperkingen opgelegd. Jongeren en volwassen
ouder dan 12 jaar mogen met contact trainen, maar ENKEL binnen een ‘sportbubbel’. Bij code ORANJE trainen jongeren en
volwassenen van 12 jaar en ouder contactloos. Voor hen blijft 10m² per persoon de regel bij code GEEL en ORANJE.
‘Sportbubbels’ blijven hetzelfde voor een week en worden geregistreerd.
De leden blijven de hele les in hetzelfde vak en bewegen enkel binnen hun vak.
Ouders en leden zullen online kunnen registreren voor een les. Hierdoor weet het bestuur van de club exact wie op welke
training aanwezig was in het kader van contactopsporing.
Leden moeten in hun trainingskledij aankomen en vertrekken bij code ORANJE, want kleedkamers zijn niet beschikbaar. Bij
code geel zouden kleedkamers wel beschikbaar zijn.
Bij aankomst worden de leden die effectief aanwezig zijn ook nog eens geregistreerd.
Leden die ouder zijn dan 12 jaar komen aan met een mondmasker en vertrekken met een mondmasker. Tijdens de les mogen
zij dit wel afzetten.
Leden mogen maximaal een keer per week inschrijven voor een les, zodat alle leden zoveel mogelijk de kans krijgen om de les
te volgen.
De groepen worden op deze manier ingedeeld, omdat de regels voor kinderen onder de 12 jaar momenteel soepeler zijn. Zij
kunnen dus op een andere manier de les volgen.
De laatste groep heeft wel een uur les en zal gevraagd worden om mee de matten op te ruimen (mét mondmasker).
Dit geldt voor de groepen +12: bij code GEEL mag er mét contact gesport worden, maar wel met een ‘sportbubbel’. Er zal dus
een buddysysteem geïntroduceerd worden, waarbij ieder een vaste partner per week heeft. Bij code ORANJE moet er
contactloos gesport worden.
Deze sportbubbels worden ook geregistreerd bij elke training in het kader van contact tracing. Deze regel geldt niet voor
kinderen jonger dan 12. Om de groep toch enigszins te beperken, laten wij maximaal 20 kinderen onder 12 jaar toe per les.
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Veiligheidsmateriaal






Thermometer: bij aankomst wordt de temperatuur van het lid gemeten. (Zie ook groepsindeling).
Ontsmettingsmiddel: product om matten te desinfecteren.
Linten om vakken op de mat aan te duiden.
Handgel: bij aankomst moet het lid zijn/haar handen reinigen met reinigingsgel. (Zie ook groepsindeling).
Trainers zullen te allen tijde hun mondmasker dragen. De jongste leden (-12) hoeven geen masker te dragen. Leden (+12)
moeten hun masker dragen als ze aankomen of vertrekken.

Inschrijving







Er zal een voorinschrijving zijn voor de leden voor het volledige seizoen.
De inschrijving verloopt online, zodat wij over de juiste gegevens beschikken voor contactopsporing.
Voor een les kan een maximum aantal leden registreren via een online formulier, zodat het bestuur per training exact weet
welke personen aanwezig waren en zodat zij gemakkelijk kunnen worden gecontacteerd in het kader van contactopsporing.
Op deze manier kan het bestuur ook garanderen dat er een maximum aantal personen in de zaal aanwezig zal zijn
Leden of ouders die zich hebben ingeschreven, maar niet aanwezig kunnen zijn, moeten dat laten weten, zodat de
vrijgekomen plaats aan een ander lid gegeven kan worden.
Indien men niet op tijd laat weten wanneer het lid niet aanwezig kan zijn, kunnen er sancties zijn. Als dit twee keer voorvalt,
wordt er een waarschuwing gegeven. Als dit drie keer gebeurt, wordt dit voorgelegd aan het bestuur en kan het lid worden
uitgesloten.

Lesinhoud





Lessen worden in gekord tot 45 min voor geen kruisbestuiving tussen de groepen
Leden van de oudere groepen worden niet toegelaten in de zaal als de voorgaande groep nog aanwezig is.
De lesactiviteiten zullen worden aangepast, zodat lichamelijk contact wordt vermeden. We zullen hierbij gebruik maken van
opwarmingsoefeningen, cardio-oefeningen (afhankelijk van de leeftijd), karatekata’s (individueel), …
Hieronder vindt u de indeling van de mat, die 10m² per persoon garandeert. Dit geldt niet voor leden onder 12 jaar.
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