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HUISHOUDELIJK REGLEMENT JUDOCLUB SEI-DO NEER. 
 
Het huishoudelijk reglement is een uitbreiding op de verenigingstatuten en ontleent zijn rechtsgeldigheid aan en volgens 
het artikel 23 v/d statuten v/d Judoclub SEI-DO NEER, gevestigd te NEER. Artikelen en regels welke in het 
huishoudelijk reglement opgenomen zijn, kunnen nooit in conflict zijn met regels en artikelen uit de verenigingsstatuten. 
Het huishoudelijk reglement gaat in na bekrachtiging door de algemene ledenvergadering en zijn eveneens de 
verenigingsstatuten bindend. Het huishoudelijk reglement is vrij toegankelijk voor leden van Sei-Do en zal op de website 
geplaatst worden. De verenigingstatuten worden op aanvraag bij de secretaris beschikbaar gesteld. 
 
 
Lidmaatschap Sei-Do Neer: 

In principe kan iedereen vanaf 5 jaar lid worden van onze vereniging. Een aspirant lid heeft recht op een gratis 
proefles. De judoleraar bepaalt in welke groep het aspirant lid ingedeeld wordt. Indien het aspirant lid (c.q. 
ouder/verzorger) aangeeft definitief lid te willen worden dan kan het lid het betreffende inschrijfformulier van 
onze website laden en die volledig ingevuld en ondertekend afgeven bij de eerst volgende les. Indien het aspirant 
lid geen toegang tot Internet heeft kan het aspirant lid een inschrijfpakket vragen. Eenmalig zal een bedrag van € 
50,-- aan inschrijfgeld worden geïnd. Na beëindiging van het lidmaatschap wordt dit, indien aan alle 
betalingsverplichtingen is voldaan, retour gestort.  

 
Lidmaatschap Judobond Nederland (JBN): 

Iedere Judoka boven de 6 jaar moet lid worden van de Judo Bond Nederland wanneer het lid mee wil doen aan 
de door de JBN georganiseerde wedstrijden. De leden of hun ouders kunnen zelf de inschrijving verzorgen. 
Jeugdleden onder de zes jaar welke nog niet deelnemen aan wedstrijden hoeven geen lid te zijn van de Judo 
Bond Nederland (JBN). De leden dienen zich zelf af te melden bij beëindiging van het lidmaatschap. Sei-Do is 
niet verantwoordelijk voor inning en afdragen van contributiegelden aan de JBN. Dit wordt geheel verzorgd door 
de JBN.  

 
Contributie: 

De hoogte van contributie wordt jaarlijks op de algemene ledenvergadering vast gesteld. De contributiebedragen 
worden vermeld op onze website. 

 
De contributie bedrag moet voor aanvang van het nieuwe kwartaal op de rekening van Sei-Do staan indien deze 
niet automatisch geïncasseerd wordt. Judoka’s, van wie de contributie op de eerste les van het nieuwe kwartaal 
nog niet voldaan is, kan deelname aan de les en overige clubactiviteiten ontzegt worden, totdat de contributie 
voldaan is.  

 
Bij langdurige verhindering zal, indien tijdig schriftelijk afgemeld, op individuele basis door het bestuur gekeken 
worden of de contributie tijdelijk stop gezet kan worden. Betaalde contributie wordt in principe niet terug 
betaald.  
 

Kijkles:  
Op de eerste les van de maand is er gelegenheid voor de ouders of verzorgers om te komen kijken naar de judoles 
van hun kinderen.  
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Lestijden: 

De lestijden staan op onze website. De Judoka’s wordt gevraagd om minimaal 5 minuten voor aanvang in 
judopak aanwezig te zijn.  

 
Verzekering: 

Judoka’s zijn collectief verzekerd voor activiteiten op de judomat en tijdens wedstrijden. 
 
Afmelden voor de training: 

Judoka’s dienen zich telefonisch of schriftelijk (per email of via de app groep) uiterlijk 1 uur voor aanvang van 
de training af te melden bij de secretaris of trainer. Het telefoonnummer en emailadres zijn op onze website 
vermeld. Langdurige afwezigheid dient schriftelijk doorgegeven te worden.  

 
Opzeggen lidmaatschap Sei-Do: 

Het lidmaatschap kan alleen per kwartaal opgezegd worden. We hanteren een opzegtermijn van een maand voor 
het einde van het lopende kwartaal. Een Judoka’s is pas afgemeld vanaf de datum dat de secretaris het 
schriftelijke bericht ontvangen heeft. In principe wordt er geen contributie terug betaald. 

 
Opzeggen van het lidmaatschap van de judobond: 

Leden worden geacht hun lidmaatschap van de JBN zelf op te zeggen. Zie onze website voor meer informatie. 
 

 
Gedrag/hygiëne op de mat: 
 

 De DOJO (sportruimte) een plaats van geestelijke zowel als van lichamelijke vorming. 
 

 Bij het betreden en verlaten van de mat dient men te buigen in de richting van het portret van Sensei Jigoro 
Kano. 

 
 Men moet vooraf zorg besteden aan de correctheid en netheid van zijn uiterlijk, lichamelijke zindelijkheid, een 

goed zittende en schone (judogi) kleding. 
 

 De nagels moeten kort geknipt zijn.  
 

 Haren dienen kort geknipt, in een staart opgebonden te zijn. Eventueel is ook een haarnetje toegestaan. 
 

 Handen en voeten dienen schoon te zijn. 
 

 Vrouwelijke Judoka’s dragen een wit T-shirt onder hun judogi. 
 

 Wondjes moeten afgeplakt of verbonden zijn zodat de mat en de judopartner niet met bloed besmeurd kunnen 
worden. 

 
 Het is niet toegestaan om ringen, kettingen e.d. sierraden te dragen tijdens de training. 

 
 Het is niet toegestaan om de tatami te betreden met schoenen. Dit is niet hygiënisch en beschadigt de matten.  

 
 Judoka’s moeten de regels van beleefdheid en sportiviteit, en de bijzondere regels van deze sportruimte in acht 

nemen. 
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 Iedere judoka is verantwoordelijk voor het wel en wee van zijn partners. 
 

 Hij is verplicht onder alle omstandigheden zijn partner te helpen en nooit hinderlijk of onaangenaam te zijn. 
 

 Tevens moeten de lagere banden (graduaties) de hogere banden respecteren en aandacht schenken aan hun 
raadgevingen, van hun kant moeten de hogere banden de lagere banden stimuleren en de vooruitgang 
bevorderen. 

 
 Indien men vermoeid is, moet men niet (hardop) praten, maar na toestemming gevraagd te hebben aan de 

Judoleraar, aan de kant uitrusten en aandachtig de les en instructies van de Sensei volgen. 
 

 De hoogst gegradueerde judoka zit in judozit (za-zen) vooraan in de rij voordat de les begint, en als alle judoka's 
goed zitten zegt hij;  "SENSEI-NI REI"  waarna allen buigen met het hoofd naar de Sensei (leraar). Dit ritueel 
wordt aan het einde van de training herhaald. 

 
 Voor de toeschouwers geldt: tijdens de training en in de Dojo NIET ROKEN, zo zacht mogelijk praten en geen 

onnodig lawaai maken of zich dusdanig gedragen dat dit storend is voor de les. 
 

 Op de tatami (judomat) en tijdens de training is er maar een‚ leider op de tatami en dat is de Sensei (leraar). 
 

 Judoka’s die deelnemen aan de laatste judoles van die avond worden geacht mee te helpen om de matten op te 
ruimen. 

 
De bovengenoemde regels zijn bindend. Bij het niet opvolgen van deze gedragscode kan de judoleraar de toegang tot de 
judoles ontzeggen. Het bestuur zal in dit geval zich beraden of en wanneer de betreffende judoka weer mag deelnemen 
aan de Sei-Do activiteiten. 
 
 
Lesprogramma 

De Judoleraar stelt samen met de lescommissie een jaar lesprogramma op per groep. De lesroosters van de 
diverse groepen sluiten naadloos op elkaar aan. Het lesprogramma dient Judoka’s op te leiden tot minimaal eerste 
Dan. In het lesprogramma wordt ook voldoende aandacht te besteed aan wedstrijdtechnieken en wedstrijdregels. 
Korte termijn doel van het lesprogramma is het voorbereiden van judoka’s op hun (band)examens Het 
lesprogramma zal minimaal jaarlijks geëvalueerd en indien nodig bijgesteld worden.  

 
Examens/exameneisen. 

Wij volgen de exameneisen van de JBN. De examen eisen kunnen op de website van de judobond opgehaald 
worden. Wij zullen zelf ook een versie op de website plaatsen. Er wordt systematisch naar de examens 
toegewerkt. De judoleraar zal advies uitbrengen of een judoka klaar is om deel te nemen aan het examen. De 
judoleraar bepaalt tevens de voor welke graad de judoka examen gaat doen.  

 
Clubactiviteiten: 

Ieder actief lid wordt geacht deel te nemen aan de gezamenlijke clubactiviteiten en clubacties. Wij vragen het 
zelfde van de ouders en verzorgers van onze junior leden. Afmelden kan alleen schriftelijk bij de secretaris. 
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Trainer: 
 De trainer vervuld een voorbeeld functie en wordt geacht met zijn gedrag en enthousiasme de judoka’s te 

inspireren. 
 Hij moet beschikken over JBN-erkende papieren om les te mogen geven.  
 In het geval dat de trainer alleen beschikt over een leraar A niveau zal hij een voorstel moeten doen wie hij 

als supervisor wil laten dienen. 
 De trainer zal zich te allen tijde moeten blijven ontwikkelen. Hiertoe wordt hij verplicht om bij minimaal 1 

externe judo vereniging te trainen. Daarnaast wordt verwacht dat hij minimaal 2 x per jaar aan 
bijscholingsevenementen actief deelneemt 

 Tijdens de lessen op de tatami heeft de trainer recht op een manier van lesgeven die hem het beste lijkt. Het 
bestuur heeft in deze altijd het recht op kritiek te leveren en koersen uit te zetten. In goed onderling overleg 
moet tot een gezamenlijke consensus gekomen worden 

 Opzeggen van de trainer kan tot 3 maanden voor het aflopen van een seizoen. Het seizoen loopt van de grote 
zomervakantie tot de grote zomervakantie. Daarna wordt het contract stilzwijgend verlengt met 1 jaar 

 De trainer begeleidt samen met de coach de leden op wedstrijden zoveel mogelijk maar minimaal 3 keer per 
seizoen. 

 De Trainer stelt samen met de lescommissie een jaar lesprogramma op per groep. De lesroosters van de 
diverse groepen moeten naadloos op elkaar aansluiten. Het lesprogramma dient Judoka’s op te leiden tot 
minimaal eerste Dan. Het lesprogramma dient op schrift gesteld worden. In het lesprogramma dient 
voldoende aandacht te besteden aan wedstrijdtechnieken en wedstrijdregels. Het Korte termijn doel van het 
lesprogramma is het voorbereiden van judoka’s op hun (band)examens. Hierbij dient in het lesprogramma 
rekening gehouden te worden. De trainer en zijn eventuele (tijdelijke)vervanger dienen het opgestelde 
lesprogramma te volgen. Het lesprogramma zal minimaal jaarlijks geëvalueerd en indien nodig bijgesteld 
worden.  

 Het functioneren van de trainer zal periodiek geëvalueerd worden, waarbij de nadruk ligt op het verbeteren 
van het lesgeven en lesprogramma. 

 
 
Wedstrijden: 

Als Judoclub doen wij regelmatig mee aan wedstrijden. Dit wordt door Sei-Do actief gestimuleerd. 
 

De judotoernooien worden door de coach en de trainer geselecteerd. Tevens geven 
deze advies over welke judoka aan welk toernooi kan deelnemen. In het geval van 
teamwedstrijden worden de teams door de coach/trainer samengesteld. 
 
De Judotoernooien worden tijdig op de website gezet. Tevens zullen de judoka’s 
middels briefjes of per email geïnformeerd worden.  
 
Deelnemers kunnen zich inschrijven bij de secretaris d.m.v. overschrijving van het 
inschrijfgeld, waarop de naam van de deelnemer en het judotoernooi vermeld staat. 
Het is om organisatorische redenen niet mogelijk om zich mondeling op te geven.  
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Judoka’s moeten lid zijn en in het bezit zijn van een geldig judopaspoort en JBN-pasje 
om deel te kunnen nemen aan de JBN wedstrijden. 
 
De Judoka’s worden begeleid door onze coach en/of onze judoleraar. 
 
Iedereen dient voor eigen vervoer te zorgen, waarbij het handig is als ouders en 
verzorgers samen afspreken.  
 
Er kan door Sei-Do een bijdrage gevraagd worden voor reis- en vervoerskosten indien 
Sei-Do voor vervoer moet zorgen. 
Informatie over de wedstrijdregels is beschikbaar op de website van de JBN en Sei-Do 
Neer.   

 
In alle gevallen waarin niet is voorzien, treft het Bestuur een voorlopige beslissing, die op de eerstvolgende jaarlijkse 
leden - vergadering ter stemming wordt gebracht. 
 

 
 

Namens het bestuur van de JUDO CLUB SEI-DO NEER. 
 

De Secretaris 
 


