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Huishoudelijk reglement 

Naam. 

De vereniging “Mechelse Budosporten, afdeling aikido” is een feitelijke vereniging, opgericht voor 
onbepaalde duur. 

Doel. 

Het doel van de vereniging is de beoefening van aikido te bevorderen.  

Aikido is een manier om zich te verdedigen tegen agressie, maar ook voor het ontwikkelen van 
soepelheid, snelheid, uithouding, zelfontplooiing, discipline en zelfkennis. 

Tot de concrete activiteiten waardoor de doelstelling van de vereniging kan worden verwezenlijkt 
behoren :  

* Het organiseren van trainingen en stages voor aanleren van de aikido technieken; maar ook het 
afnemen van examens en de toekenning van Kyu-graden (van wit tot en met bruine gordel). 

* De organisatie van sport- en demonstratie activiteiten die verband houden met het aanleren van 
het hier boven vernoemde basis aikidoprogramma.  

* Zowel de feitelijke vereniging als haar leden beogen rechtstreeks, noch onrechtstreeks, enig  

    winstoogmerk of vermogensvoordeel. 

* Het minimum aantal leden is vastgesteld op 5. 

   Het maximum aantal leden is onbeperkt. 

* De algemeen geldende gedragsnormen, evenals de dojo etiquette dienen te worden nageleefd, 
niet alleen tijdens, maar ook voor en na de training. 

Diversiteit. 

De vereniging “Mechelse Budosporten, afdeling aikido” onderschrijft de diversiteitsvisie van de Stad 
Mechelen zoals bekrachtigd door het college. 

Gendergelijkheid. 

Voor de  “Mechelse Budosporten, afdeling aikido” is de gelijkheid en gelijkwaardigheid van man en 
vrouw een fundamentele en onaantastbare hoeksteen van onze open samenleving die door 
diversiteit wordt gekenmerkt. 
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Samen inburgeren 

De vereniging “Mechelse Budosporten, afdeling aikido”  stelt haar activiteiten open voor anderstalige 
nieuwkomers en mensen met een buitenlandse herkomst die recent naar Mechelen zijn gemigreerd. 

UitPas 

De mensen die aikido wensen te beoefenen bij de “Mechelse Budosporten, afdeling aikido” kunnen 
gebruik maken van de UitPas.  

Meer informatie kan je terugvinden op: 

• UiTPAS | UiT in Mechelen 

Algemene regels welke door de leden van de “Mechelse Budosporten, afdeling Aikido” moeten 
worden nageleefd zijn de volgende : 

Hoffelijkheid. 
• Sporttassen, wapens, zori’s correct plaatsen. 
• Onberispelijke kledij. 
• Stiptheid. 
• Vragen om de zaal te verlaten tijdens de les. 
• Niet onnodig praten. 
• Respect voor graden. 
• Spontaan groeten. 
• Dojo proper houden en vrij van gevaar. 

Hygiëne. 

• Voeten en handen dienen proper te zijn. 
• De nagels kort geknipt, teneinde verwondingen te vermijden. 
• Eten of drinken in de dojo is niet toegelaten. 
• Steeds correct gekleed de dojo betreden en verlaten. 

o Dames dragen een T-shirt onder de judogi. 
• Het omkleden gebeurt in de kleedkamers. 

Coronamaatregelen 

De mensen die aikido wensen te beoefenen bij de “Mechelse Budosporten, afdeling aikido” zijn 
verplicht en verbinden zich ertoe de coronaregels voor sportsector in Vlaanderen na te leven. Deze 
regels zijn in lijn met het laatste ministeriële besluit van de federale regering van 27 november 2020. 
Lokale, strengere maatregelen kunnen hiervan afwijken en kan je best nakijken bij jouw provincie of 
gemeente. 

Meer info kan je terugvinden op: 

www.sport.vlaanderen/sporten-in-tijden-van-corona/ 

www.mechelen.be/sport  

www.mechelen.be/coronavirus 

De betaling van het lidgeld. 

• De betaling van het lesgeld gebeurt de eerste les van de maand. 

https://www.uitinmechelen.be/uitpas
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.sport.vlaanderen%2Fsporten-in-tijden-van-corona%2F&data=04%7C01%7C%7C0e1fa91116f64d9f522108d87b5179d5%7Cf5ecf79309294d5ba9184edd552cd040%7C0%7C0%7C637394937149704436%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=rrCvB2cvyDAftQFbFArfEDMws%2FJDmBXdX2rL%2FIjFazw%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.mechelen.be%2Fsport&data=04%7C01%7C%7C0e1fa91116f64d9f522108d87b5179d5%7Cf5ecf79309294d5ba9184edd552cd040%7C0%7C0%7C637394937149714438%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=3CdDpvPJX0AayDfWr%2B1yZxOA4ehT5Nr1I6GxrSf2%2BF8%3D&reserved=0
http://www.mechelen.be/coronavirus
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• Jaarlijks wordt de bijdrage voor de verzekering betaald.  
• Door de betaling van het lidgeld verklaart de aikidoka zich uitdrukkelijk akkoord met dit 

huishoudelijk reglement en de regels inzake de privacy. 

Verzekering. 

• Een keer per jaar wordt de bijdrage voor de verzekering betaald. 

De verzekering wordt geregeld via de FROS dé Vlaamse multisportfederatie. 

Een korter en duidelijk overzicht van onze verzekering vindt u op de FROS website onder 
sportverzekering. Het verzekeringsformulier wordt aan de leden overhandigd door de leraar.  
De leden overhandigen het verzekeringsformulier, ondertekent door zichzelf en door een 
arts, met de bijdrage aan de leraar. 

• Geïnteresseerden kunnen 3 gratis proeflessen volgen.   

Trainingsdagen en uren. 

• Dinsdag, van 19u.00 tot 20u.30 
• Zaterdag, van 9u.00 tot 10u.30 
• Zondag, van 10u.30 tot 12u.00 

Er is geen les, de eerste zondag van de maand, op wettelijke feestdagen en in de maand juli. 

De trainingen vinden plaats in ‘dojo Albert Merckx’ 

                                 Sporthal Iham 

 Bautersemstraat,57 

 2800  Mechelen 

Hernieuwd te Leest, 02/01/2021 

 

https://aikido-mechelen.peepl.be/nl/site/onze-privacy-promises
http://www.fros.be/
http://www.fros.be/sportverzekering/verzekeringsaanbod#quickset-fros_sportverzekering_hoofdpolis_1
https://aikido-mechelen.peepl.be/nl/register/MTYz/

