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Huishoudelijk Reglement van de VJF
HOOFDSTUK 1 : LEDEN - CLUBS.
ART. 1 : Procedure tot aansluiting bij de VJF
Iedere judoclub die als actief lid wenst aan te sluiten bij de VJF, dient een schriftelijke
aanvraag te richten aan de raad van bestuur van de VJF.
Het aanvraagformulier is verkrijgbaar op het secretariaat van de VJF of via de website.
Het formulier moet ondertekend zijn door de voorzitter, de secretaris en de hoofdtrainer van
de kandidaat club.
Na ontvangst van het volledig ingevuld en ondertekend formulier kan de raad van bestuur
een voorlopige toelating geven, na inwinnen van een niet-bindend schriftelijk advies van het
provinciaal comité, waaronder het nieuwe lid-club zal ressorteren.
De raad van bestuur deelt deze beslissing schriftelijk mee aan het kandidaat lid-club.
Elk lid-club, dat een voorlopige toelating krijgt van de raad van bestuur, is ertoe gehouden
aan al de verplichtingen te voldoen als lid-club.
De eerstvolgende algemene vergadering zal over de definitieve aanvaarding beslissen.

ART. 2 : Voorwaarden tot erkenning als lid-club
Het bestuur:
De voorzitter, secretaris en penningmeester moeten vergunninghouder zijn of worden in het
lid-club. Het mandaat van clubvoorzitter is nooit cumuleerbaar met het mandaat van
secretaris of penningmeester. De cumulatie secretaris – penningmeester is daarentegen wel
toegestaan.
De officiële stukken en akten ten aanzien van de VJF zijn slechts geldig indien zij door de
voorzitter en de secretaris van het lid-club werden ondertekend. De correspondentie met de
club en de ledenadministratie gebeurt via de secretaris.
Wijziging van voorzitter en/of secretaris moeten daarom onverwijld medegedeeld worden
aan het secretariaat.
Exclusiviteit:
Een lid-club van de VJF mag niet aangesloten zijn bij een andere judofederatie.
Rechtspersoon:
Clubs die als rechtspersoon geregistreerd zijn, dienen hun ondernemingsnummer mede te
delen aan het secretariaat.
Naam:
Elke wijziging betreffende de naam of afgekorte naam van de club moet onverwijld
medegedeeld worden aan het secretariaat van de VJF. Deze naam wordt gebruikt door de
administratie van de VJF.

Dojo:
Elk lid-club mag over een hoofddojo en twee bijkomende dojo’s (trainingszalen) beschikken.
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De bijkomende dojo moet gelegen zijn in dezelfde provincie als de hoofd-dojo en daarbij in
dezelfde of in een aanpalende gemeente.
Elke wijziging betreffende de dojo’s van de club moet onverwijld medegedeeld worden aan
het secretariaat van de VJF.
De dojo moet in een gezond en luchtig lokaal ondergebracht worden. De trainingsmat
beslaat tenminste 64 m2 en is samengesteld uit tatami’s of een gelijkwaardig materiaal.
De infrastructuur moet voorzien zijn van kleedkamers en van minstens één stortbad (koud
of warm water) en sanitair.
De dojo moet gelegen zijn buiten een afstand van 2,5 km van elke andere dojo van andere
leden-clubs aangesloten bij de VJF, behoudens schriftelijke goedkeuring van deze ledenclubs.
De afstand van 2,5 km wordt bepaald van ingang tot ingang van de respectieve dojo’s,
gemeten langs de kortste weg van voor het verkeer toegankelijke wegen. De provinciale
comités houden hierop toezicht. De afstand van 2,5 km geldt niet indien de respectieve
dojo’s gelegen zijn in een andere gemeente of in een andere deelgemeente.
Hoofdtrainer en lesgevers:
Ieder lid-club staat judotechnisch onder de verantwoordelijkheid van een hoofdtrainer.
De hoofdtrainer is een vergunninghouder met volgende kwalificatie: VTS Trainer A Judo
(TRA), VTS Trainer B Judo (TRB) of VTS Instructeur B Judo (InB) uitgereikt door de Vlaamse
Trainersschool (Sport Vlaanderen). Andere eerder verworven kwalificaties uitgereikt door
ADEPS of een lid van de EJU of IJF dienen voor assimilatie voorgelegd te worden aan de
Vlaamse Trainersschool.
Een hoofdtrainer met kwalificatie volgens vroegere stelsels kan zijn functie behouden maar
geen nieuwe functie als hoofdtrainer opnemen in andere clubs.
De hoofdtrainer kan zich laten bijstaan door lesgevers met een VJF-vergunning. Deze
lesgevers krijgen hun opdracht van de hoofdtrainer.
Lesgevers die beschikken over een diploma TRA, TRB, InB, VTS Initiator Judo (INI),
Bachelor LO of Master LO kunnen al dan niet in de eigen club zelfstandig optreden in
opdracht van de hoofdtrainer.
Lesgevers die niet beschikken over één van de bovengenoemde diploma’s dienen minstens
over de geregistreerde graad van 1ste Kyu te beschikken en kunnen enkel in de aangesloten
club assisteren mits zij bijgestaan worden door een gediplomeerde lesgever met één van de
bovengenoemde diploma’s. Het attest VTS aspirant-initiators judo (ASP) is geen erkend
VTS-trainersdiploma.
Alle gediplomeerde en niet-gediplomeerde lesgevers die actief instaan voor de judolessen
binnen de club dienen geregistreerd te worden in de club fiche. Wijzigingen dienen steeds
geregistreerd te worden door de clubsecretaris.
De hoofdtrainer neemt de examens af voor kyu-graadverhoging en maakt dit bekend aan de
VJF via de ledenbestandapplicatie.
Hij ondertekent de aanvraag voor deelname aan de examens voor dan-graad. Hij mag een
ander clublid, met een diploma van TRA, TRB of InB afvaardigen om dit examen bij te
wonen.
Wanneer de hoofdtrainer wordt vervangen, zal de club dit onverwijld schriftelijk melden aan
het secretariaat van de VJF. Vanaf de datum van kennisname van de vervanging door het
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secretariaat van de VJF zijn alle leden gedurende 2 maanden vrij om te transfereren naar
een ander lid-club.
Een TRA kan hoofdtrainer zijn in maximaal 3 clubs. Een TRB kan hoofdtrainer zijn in
maximaal 2 clubs. Een InB kan hoofdtrainer zijn in maximaal 1 club.
Clubbijdrage:
Ieder lid-club dient zijn jaarlijkse bijdrage te voldoen volgens de procedure in het financieel
handboek.
Verzekering:
Elke club is verantwoordelijk voor het zelfstandig afsluiten van de nodige wettelijk verplichte
verzekeringen.

ART. 3 : Fusie van bestaande clubs
Leden-clubs die fusioneren melden dit onverwijld aan het secretariaat met vermelding van
alle relevante informatie zoals in artikel 2 van dit hoofdstuk.

ART. 4 : Verplichtingen
Elk lid-club wordt geacht de statuten en het huishoudelijk reglement van de Vlaamse
Judofederatie te respecteren.

ART. 5 : Ontbinding – Schorsing – Uitsluiting - Ontslag
5.1 Ontbinding van een lid-club:
Zodra een lid-club geen geldige vergunninghouders meer heeft, wordt hij als ontbonden
aanzien en geschrapt uit het ledenbestand van de VJF.

5.2 Schorsing van een lid-club:
5.2.1 Na jaarlijkse controle :
Eenmaal per jaar in de maand die de jaarlijkse algemene vergadering voorafgaat, stelt de
raad van bestuur de lijst op van alle leden-clubs met minder dan 10 geldige
vergunninghouders. Deze leden-clubs met minder dan 10 geldige vergunninghouders
worden geschorst en verliezen al hun rechten bij de VJF; de verplichtingen voor deze ledenclubs zoals voorzien in de reglementering blijven behouden.
Deze lijst wordt overgemaakt aan de algemene vergadering die de schorsing bevestigt of
opheft. Het geschorste lid-club kan zich regulariseren binnen een termijn van twee
maanden volgend op de beslissing van de algemene vergadering zo niet is het lid-club
uitgesloten en wordt het geschrapt uit het ledenbestand van de VJF.
De leden-vergunninghouders met een geldige vergunning zijn dan automatisch vrij om te
transfereren naar een ander lid-club.
5.2.2 Voorlopige schorsing :
Indien de raad van bestuur overgaat tot de voorlopige schorsing van een lid-club, zal deze
voorgelegd worden aan de eerstvolgende algemene vergadering die de genomen beslissing
bevestigt of opheft.

5.3 Ontslag
5.3.1 Ontslag door het lid-club:
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Indien een lid-club zijn ontslag indient, zullen de leden-vergunninghouders met een geldige
vergunning automatisch vrij zijn om te transfereren naar een ander lid-club.
5.3.2 Ontslag van een lid-club van rechtswege:
Het lid-club dat weigert om binnen de 14 kalenderdagen na overmaking van het
betalingsverzoek te voldoen aan de voorziene bijdragen wordt geacht ontslag te nemen. Het
lid-club wordt bijgevolg geschrapt uit het ledenbestand van de VJF en de ledenvergunninghouders met een geldige vergunning zullen automatisch vrij zijn om te
transfereren naar een ander lid-club.

5.4 Uitsluiting
Indien een lid-club door de tuchtcommissie als straf uitgesloten wordt, zal het lid-club met
onmiddellijke ingang geschorst worden tot de volgende algemene vergadering die de
uitsluiting zal bevestigen. De leden-vergunninghouders met een geldige vergunning zullen
automatisch vrij zijn om te transfereren naar een ander lid-club.
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