Algemeen voorwaarden & Gedragscode & Akkoord Privacy verklaring bij aansluiting
Judo Club Samoerai Aalter

1 Algemene voorwaarden ( reglement )aan sluiting.
Vooraleer men met judo start in Judo Club Samoerai Aalter, dient men akkoord te gaan met de
voorwaarden en gedragscode van de club.
Ook akkoord te gaan met reglement van JUDO VLAANDEREN.
Indien u zich inschrijft in onze club gaat u automatisch akkoord met de volgende richtlijnen.
1) Het bestuur behoudt zich het recht de inschrijving te weigeren.
2) Het bestuur behoudt zich het recht een lid te ontslaan die zich niet gedraagt.
3) Elk lid dient zich te houden aan de regels van de club en federatie.
4) De kandidaat ontslaat de club van alle verantwoordelijkheid voor ongevallen die zich voordoen in
de lokalen of er buiten.
5) Men dient altijd op tijd te komen, anders excuseert men zich bij de lesgever(s). indien men
meerdere malen niet kan komen, verwittig de club of trainer. Dit uit beleefdheid.
6) Men dient zich steeds te gedragen op de mat, dit naar lesgever en mede judoka’s .
7) De bijdrage tot de club omvat:
a. Jaarlijkse verzekering, Vlaamse Judo Federatie: deze verzekering dekt ongevallen en
burgerlijke aansprakelijkheid, maar geen loonverlies. Verzekeringsgeld ( cash te
betalen) dient JAARLIJKS altijd samen met doktersattest binnen gebracht tegen de 15de
van de maand dat lidkaart vervalt. VERVALDATUM terug te vinden op uw lidkaart VJF, na
die datum komen er 5€ extra kosten bij. Het lid mag de mat eveneens niet meer
betreden. Dit bedrag kan wijzigien door de VJF, waar wij aan gebonden zijn.
b. Jaarlijks lesgeld voor de club. Dient betaald te worden uiterlijk tegen 1 september.
Gebeurt deze niet, komt men niet op de mat vooraleer deze in orde gebracht is.
c. Bij laat tijdige betaling lidgeld komen er 5€ administratie kosten bij
8) De kledij dient steeds proper te zijn als men naar de les komt en deze wordt regelmatig
gewassen.
9) De kleedkamer houdt men proper en lege flessen in de daarvoor voorziene vuilnisemmer te
werpen. Boetes worden vanuit de sporthal opgelegd en deze worden door de persoon zelf betaald
als men ziet dat men zich niet aan de regels houdt.
10) Men draagt steeds pantoffels om van de kleedkamer naar judo zaal te gaan ook als men de mat
verlaat doet men zijn pantoffels aan of anders zijn schoenen.
11) Voor deze die in het 1ste jaar middelbaar zitten en de les vroeger willen verlaten ( 21:00 ) op de
woensdag avond omwille van school ( groep + 13 jaar ) dient men schriftelijk toelating te hebben
van de ouders en deze af te geven in de club.
12) Voor wie judokamp of stage volgt verplicht deze te melden in de club dit uit beleeftijd.
13) De data terug te vinden op de website www.jcsamoerai.com vallen onder de wetgeving van
copyright. De inhoud hiervan mag enkel gepubliceerd worden door derden met de toestemming
van de club.
14) Bij start krijgt men aanwezigheidskaart die men iedere les moet mee brengen.
15) Vanaf middelbaar worden er geen aanwezigheids kaartje meer gegeven aan de leden, de
aanwezigheden worden op een lijst bij gehouden.
Bij de jeugd worden er enkele tusentijdse examens afgelegd ( streepjes op gordel.
Vanaf middelbaar wordt er niet meer gewerkt met streepjes op gordel.
16) Bij verlies aanwezigheidskaart nieuw aankopen = 1€
17) Voor afleggen examens hangt dit af van uw inzet en de wachtijd kan wijzigen door inzet en
deelnemen aan wedstrijden.

18)

19)

20)
21)
22)

Zo als je langer dient te wachten voor afleggen examen heb je dit zelf in de hand en wees niet
jaloers al sander reeds examen mag doen.
Voor de ouders zijn er kijk momenten voorzien op verschillende tijdstippen die worden kenbaar
gemaakt op de website en facebook.
Let er op dat je uw telefoon uit zet of stil zet.
Je komt dan kijken naar uw kind wat het al heft geleerd of reeds kan en men zit niet te coachen
tijdens de les als men kijkt.
Heb je vragen stel die aan de trainer na de les of stuur mail.
Tijdens de training is men stil en zit men niet te babbelen.
Bij aansluiting krijgt ieder lid - ouder de mogelijk om reglement te lezen en tekent voor
akkoord. Bij aftekenen voor goedkeuring gaat U automatisch akkoord met privacy verklaring –
alsook met de gedragscode van de club zoals op volgende pagina meegegeven.
Men kan deze steeds terug vinden op de website van de club.
Als iedereen zich aan deze houd zal het aangenaam werken zijn voor allen en de club er alleen
beter van worden.
De examens voor de KYU graden worden in de club afgenomen.
De examens voor DAN graden worden afgenomen in de daarvoor voorziene centra.

2. Gedragscode.

Onze club wil voorbeeld zijn met aandacht voor gezond en etisch sporten zoals deze worden
weergegeven in het decreet van Gezond & Etisch sporten.
Zo, willen wij een continu aandacht geven aan gezond sportklimaat.
De club zal erop toezien dat deze worden nageleefd in alle doelgroepen.

Algemene gedragsregels voor allen

Iedereen is welkom in de club en we zorgen dat iedereen zich goed voelt in de club.
De sporter wordt beschermd tegen negative effecten zoals pest gedrag machtsmisbruik en alle
andere aspecten.
Er wordt respect getoond naar anderen zoals:
Clubleden scheisdrechters tegenstrevers trainers supporters
culturele achtergrond geaardheid handicap man of vrouw.
Sportiviteit respect & fair - play worden zijn belangrijk.
Reglementen en regels worden nageleefd en zijn gekend.
Er wordt zorg gedragen voor eigen materiaal kleedkamers & Dojo.
De positieve waarden jeugdsport worden nageleefd (onder tekening panathlon verklaring).
Sport is belangrijk en de judo technieken worden enkel toegeast in de Dojo.
Pesten is verboden. Er is aanspreekpunt in de club bij problemen ongeacht van welke aard ook.
Judo is contact sport en dient men daar aandacht aan te schenken, daar de judoka zich veilig voelt in
de club.
Clubbestuurder.
Maak van je vereniging een plaats waar iedereen welkom is en zich goed voelt.
Zorg dat iedereen er terecht kan om te sporten ( judo ).
Je hebt als bestuurder een grote voorbeeld functie, wees een voorbeeld voor uzelf en voor de
anderen.
Zorg ervoor dat je altijd correct bent en luister naar de judoka’s en ouders als die iets willen zeggen.
Wees altijd op tijd zoals het hoord voor een bestuurder.
Houd u aan de gedragscodes van JUDO VLAANDEREN.
Heb respect voor allen die mee helpen ( vrijwilligers ) in de club als er wat te doen is.
Zorg steeds voor gediplomeerde trainers op de mat.
Laat respect sportiviteit en fair – play de belangrijkste waarden zijn in de club.

Duid binnen de club een aanspreekpunt aan .
Trainers - coaches
Pas de trainingen aan zodat de judoka’s allen tercht kunnen tijdens de les.
Wees bewust dat je voorbeeld functie hebt.
Wijs hen op de veiligheid en creëer die zelf op de mat¨
Zorg steeds vor veiligheid van judoka’s
Leer hen de spelregels kennen.
Respecter de belissingen van scheisdrechters steeds en bring dit over op uw judoka’s.
Wees correct en duidelijk en let op uw gedrag.
De kinderen jongeren komen omdat ze graag komen en het leuk vinden.
Zorg voor goede sfeer tijdens de les en daar buiten maar met respect voor allen.
Judoka’s:
Kom op tijd en zorg dat je correct bent, en bij te laat komen je excuseren.
Kom regelmatig naar de trainingen en gebruik de aan geleerde judo technieken op de mat en tijdens
werdstrijd maar niet daar buiten.
Heb respect voor jezelf en mede judoka’s trainers scheidsrechters supporters.
Zorg dat je altijd propere kledij bij hebt en nagels kort en haar in rekkertje.
Geen gebruik maken van verboden middelen.
Ouders.
Zorg dat je kind altijd tijdig aanwezig is op training of wedstrijd, anders excuseer je ook zo ben je
een voorbeeld voor uw kind.
Tijdens de les wordt er niet gebleven is te storend voor de kinderen.
Er zal de mogelijk geboden worden op bepaalde tijdstippen om te komen kijken naar de training.
Zorg ervoor dat de betalingen tijdig gebeuren
De verzekering tijdig in orde brengt.
Ze sporten voor hun plezier en niet voor U.
Wees betrokken als de club wat doet.
Wees een voorbeeld tegenover de judoka’s ook als ze het even moeilijk hebben
Heb respect voor scheidsrechters club trainers andere judoka’s en supporters.
Stel je open voor opmerkingen en vragen van de club alsook van trainer.
Heb je vragen stel die en respecteer de beslissing .
Leer je kind zich correct te dragen, dit kan pas als je zelf een voorbeeld bent voor hen.
Supporters.
Respecter de scheidsrechters juryleden coaches/ trainers. Je komt om hen te steunen. Supporter
positief en heb respect voor alle judoa’s, maar dit dient ook wederzijds te zijn. De trainer is coach
en niet de supporter of ouder. Wees voorbeeld voor de judoka’s en zorg dat niet zij voorbeeld voor u
moeten zijn.

Als we allen deze naleven zal het plezant en aangenaam in de club zijn

.
3 PRIVACY VERKLARING.
Bij lidmaatschap wordt eenmalig toestemming gevraagd voor de volgende zaken:
De judo club maakt steeds meer gebruik van de website als communicatie van foto en video
materiaal en vermelden van de naam op de website.
- Het vermelden van uw naam op internet of enig ander medium.
- Het publiceren van foto’s waarop u zich bevindt op internet of enig ander medium
- Het publiceren van video materiaal waarop u staat of zich bevindt op het internet of enig ander
medium
- Het bij houden van ledenlijst + fiche voor invullen graadverhogingen
- Het doorgeven van uw gegevens aan VJF voor verwerking inclusief aansluiting verzekering
- Het doorgeven van de gegevens aan de Gemeente voorverwerking ter controle ( ledenlijst )
- Het bij houden van de gegevens voor 20 jaar voor eventuele gelegenheden zoals huldigingen
- De gegevens worden buiten deze vermeld niet doorgegeven zonder toelating
- De judoclub maakt steeds meer gebruik van de website + facebook als communicatie middel
voor publicatie van foto’s en filmmateriaal en verslagen van wedstrijden. De website is een
algemeen toegankelijk medium, waar de informatie niet vrij vanaf gehaald kan worden
- Graag willen wij van iedereen weten of u wel of niet toestemming verleend voor publicatie van
foto en video materiaal evenals vermelden van de naam op website
- Als je deze ondertekend wil dit zeggen dat je de reglementen en gedragscode hebt gelezen.
- U wordt verzocht onderstaande strook in te vullen en de brief af te geven in de club bij bestuur
voor akkoord waar U een duplicaat van mee krijgt. EENMALIG. Ook terug te vinden op website.
______________________________________________________________________________
U gaat automatisch akkoord met de voorwaarden als u zich aansluit.
______________________________________________________________________________

