
 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
vzw TENKAI 
ondernemingsnummer 0682.873.367   

 

Het Huishoudelijk Reglement verzamelt regels ter ondersteuning van de Statuten van 
de vzw TENKAI. Het Huishoudelijk Reglement is ondergeschikt aan de Statuten. Dit wil 
zeggen dat de Statuten gehanteerd worden mocht het Huishoudelijk Reglement 
daarmee in tegenspraak zijn. In de Statuten werd ruimte gelaten voor verdere invulling 
van details in dit Huishoudelijk Reglement. Elke Club stelt ook een eigen Clubreglement 
op.  Het Clubreglement regelt de verhouding tussen de Club en haar Clubleden, alsook 
tussen de Clubleden onderling. Het Clubreglement is ondergeschikt aan het 
Huishoudelijk Reglement en aan de Statuten. 

Definities 

1. Lidmaatschapsbijdrage of Lidgeld : De bijdrage betaald door een lid aan de 
vereniging om gedurende een welbepaalde periode te kunnen deelnemen aan 
de werking van de vzw. Tijdens die periode wordt dit een ‘geldig lidmaatschap’ 
genoemd. 

2. Club : De leden van de vzw groeperen zich in clubverband. De clubs beogen 
allemaal dezelfde doelstellingen van de vzw en verschillen enkel in de wijze 
waarop ze die doelstellingen willen verwezenlijken. 

3. Clublid : Een lid van een Club van de vzw met een geldig lidmaatschap. 

4. Clubverantwoordelijke : De Clubverantwoordelijke vertegenwoordigt een Club.. 

5. Stemgerechtigde : Een lid van de vzw dat één of meerdere stemmen kan 
uitbrengen op de Algemene Vergadering. 

6. Bestuurder : Lid van de Raad van Bestuur van de vzw. 

7. Gewone meerderheid: Een meerderheid die bereikt is wanneer er in een 
stemprocedure meer voorstemmen dan tegenstemmen zijn. 

8. Absolute meerderheid: Behoudens andersluidende bepaling in de Statuten wordt 
onder absolute meerderheid verstaan een ⅔ meerderheid voorstemmen. 
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ARTIKEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN 

Art. 1.Sectie 1: Huishoudelijk Reglement 

1. Het Huishoudelijk Reglement wordt opgesteld door de Raad van Bestuur en 
bepaalt de betrekkingen tussen haar leden, de clubs en de vzw.  

2. Het Huishoudelijk Reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang 
met de meest recente versie van de Statuten van de vzw TENKAI. 

3. Het Huishoudelijk Reglement is ondergeschikt aan de Statuten van de vzw 
TENKAI en kan er niet tegen in gaan. 

4. Wanneer de club erkend wordt door de gemeente is het Huishoudelijk 
Reglement ondergeschikt aan het reglement tot erkenning van de gemeentelijke 
sportvereniging en kan er niet tegen in gaan. 

5. Dit reglement is alleen wijzigbaar door de Raad van Bestuur van de vzw TENKAI 

6. De Raad van Bestuur kan wijzigingen aanbrengen aan dit reglement, die echter 
nooit strijdig mogen zijn met de Statuten van de vzw. 

7. Dit reglement wordt gepubliceerd op de website van de vzw. Elk lid moet zich 
naar de voorschriften van dit reglement gedragen. De onwetendheid van 
bepalingen van dit reglement zal nooit als verontschuldiging aanvaard worden. 
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ARTIKEL 2. WERKING RAAD VAN BESTUUR 

Art. 2.Sectie 1: Samenstelling 

De Raad van Bestuur (RvB) wordt samengesteld volgens de Statuten (Art. 5. Sectie 1) en 
dit Huishoudelijk Reglement en in toepassing van de wet op de verenigingen zonder 
winstgevend oogmerk. 

1. De samenstelling van de Raad van Bestuur wordt bijgehouden in het 
Ledenregister RvB. 

Art. 2.Sectie 2: Benoeming van Bestuurders 

1. Bestuurders worden benoemd volgens de Statuten (Art. 5. Sectie 2) en dit 
Huishoudelijk Reglement en in toepassing van de wet op de verenigingen zonder 
winstgevend oogmerk. 

2. Indien het mandaat van een Bestuurder door overlijden, bekrachtiging van 
ontslag, uitsluiting of afzetting vrijkomt, zal een Buitengewone Algemene 
Vergadering opgeroepen worden om, voor de openstaande plaats(en) 
Bestuurders te kiezen. 

3. Elk werkend lid dat minstens achttien jaar oud is en die gedurende drie 
opeenvolgende jaren een geldig lidmaatschap heeft, kan zich als volgt kandidaat 
stellen voor een vrijgekomen mandaat : 

a. De kandidatuur wordt behandeld wanneer twee werkende leden hierom 
vragen via een schrijven aan de voorzitter van de Raad van Bestuur. Om 
geldig te zijn moeten de vraag ondertekend zijn door alle aanvragers, de 
kandidaat incluis. 

b. De kandidaat die op geldige wijze wordt voorgesteld heeft het recht om 
zijn kandidatuur te bepleiten. 

c. De Algemene Vergadering beslist vrij over elk verzoek tot benoeming.  
 
De Bestuurders worden door de Algemene Vergadering, bij gewone 
meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde 
Stemgerechtigden, benoemd voor onbepaalde duur.  
 
De Algemene Vergadering behoudt zich het recht voor bepaalde 
verzoeken tot lidmaatschap te weigeren, zonder dit te moeten motiveren. 
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d. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk. 

e. De stemming over de benoeming van een Bestuurder is geheim. 

f. De Algemene Vergadering treedt op als college. 

g. De voorzitter mag de motivering toelichten aan de kandidaat mits hij hier 
bij stemming toe gemachtigd wordt. 

Art. 2.Sectie 3: Verantwoordelijkheden 

De verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur worden geregeld in de Art. 5.Sectie 
3 van de Statuten van de vzw en in dit Huishoudelijk Reglement. 

1. Verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur : 

a. Strategische doelstellingen worden bepaald door de Algemene 
Vergadering en uitgevoerd door de Raad van Bestuur. 

b. De   Raad   van   Bestuur   Is   verantwoordelijk   voor   het   creëren   van   het  
bevoegdheidskader (=mandaten) waarbinnen de beslissingen genomen 
worden. 

c. Ze voert haar taken uit zoals bepaald door de wet op de vzw. 

d. De Raad van Bestuur maakt het Huishoudelijk Reglement op en waakt 
over de naleving hiervan. 

e. De Raad van Bestuur keurt de Clubreglementen goed en waakt mee over 
de naleving hiervan. 

2. De voorzitter 

Hij zit de Algemene Vergaderingen, de vergaderingen van de Raad van Bestuur 
en de vergaderingen van het dagelijks bestuur voor. 

Hij is eindverantwoordelijke voor alle administratie en communicatie die 
betrekking heeft op de vzw. 

3. De plaatsvervangend voorzitter of plaatsvervanger 

Bij langdurige afwezigheid van de voorzitter stelt de Raad van Bestuur een 
plaatsvervanger aan voor de duur van de afwezigheid. 
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4. De secretaris 
 
De secretaris helpt de voorzitter in zijn functie. 

5. De penningmeester 
 
De penningmeester behartigt in samenspraak met de Raad van Bestuur de 
financiële   belangen   van   de   vzw. 

6. De Raad van Bestuur beslist vrij over de organisatie van werkgroepen of 
commissies om zich te laten bij staan.  Deze werkgroepen en commissies staan 
onder toezicht en gezag van de Raad van Bestuur. Hun voorstellen zijn niet 
dwingend en kunnen enkel bekrachtigd worden op een vergadering van de Raad 
van Bestuur. 

Art. 2.Sectie 4: Ontslagneming door een Bestuurder 

De ontslagneming door een Bestuurder wordt geregeld in de Art. 5.Sectie 4 van de 
Statuten van de vzw. 

Art. 2.Sectie 5: Afzetting van een Bestuurder 

De afzetting van een Bestuurder wordt geregeld in de Art. 5.Sectie 5 van de Statuten van 
de vzw. 

Art. 2.Sectie 6: Vergaderingen 

De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden geregeld in de Art. 5.Sectie 5 van de 
Statuten van de vzw en in dit Huishoudelijk Reglement. 

1. De Raad van Bestuur vergadert volgens noodzaak. 

2. De vergaderingen van de Raad van Bestuur gebeuren achter gesloten deuren en 
zijn in principe enkel open voor de bestuurders, tenzij de Raad van Bestuur hier 
anders over beslist. 

Art. 2.Sectie 7: Quorum en Stemming 

Het quorum en de stemming wordt geregeld in de Art. 5.Sectie 7 van de Statuten van de 
vzw. 
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Art. 2.Sectie 8: Raadgevers 

De uitnodiging van Raadgevers op de Raad van Bestuur wordt geregeld in de Art. 
5.Sectie 8 van de Statuten van de vzw en in dit Huishoudelijk Reglement. 

1. Raadgevers hebben geen stemrecht tenzij de Raad van Bestuur daar anders over 
beslist. 

3. Raadgevers hebben spreekrecht wanneer hen dat verleend wordt door de 
voorzitter of zijn plaatsvervanger bij diens afwezigheid.   

4. Bepaalde punten kunnen op bevel van de voorzitter achter gesloten deuren 
behandeld worden. 
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ARTIKEL 3. WERKING ALGEMENE VERGADERING 

Art. 3.Sectie 1: Samenstelling 

De Algemene (AV) wordt samengesteld volgens de Statuten (Art. 5. Sectie 1) en dit 
Huishoudelijk Reglement en in toepassing van de wet op de verenigingen zonder 
winstgevend oogmerk. 

1. De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle werkende leden aangevuld 
met de benoemde Clubverantwoordelijken, hierna samen de Stemgerechtigden 
genoemd. 

2. De samenstelling van de Algemene Vergadering wordt bijgehouden in het 
Ledenregister AV. 

Art. 3.Sectie 2: Benoeming van Stemgerechtigden 

1. Werkende leden en Clubverantwoordelijken worden benoemd volgens de 
Statuten (Art. 5. Sectie 2) en dit Huishoudelijk Reglement en in toepassing van de 
wet op de verenigingen zonder winstgevend oogmerk. 

2. Indien het mandaat van een werkend lid door overlijden, bekrachtiging van 
ontslag, uitsluiting of afzetting vrijkomt, zal een Buitengewone Algemene 
Vergadering opgeroepen worden om, voor de openstaande plaats(en) een 
werkend lid te kiezen. 
 
Elk aangesloten lid dat minstens achttien jaar oud is en die gedurende drie 
opeenvolgende jaren een geldig lidmaatschap heeft, kan zich als volgt kandidaat 
stellen voor het vrijgekomen mandaat van een werkend lid : 

a. De kandidatuur wordt behandeld wanneer twee werkende leden hierom 
vragen via een schrijven aan de voorzitter. Om geldig te zijn moeten de 
vraag ondertekend zijn door alle aanvragers, de kandidaat incluis. 

b. De kandidaat die op geldige wijze wordt voorgesteld heeft het recht om 
zijn kandidatuur te bepleiten. 

c. De Algemene Vergadering beslist vrij over elk verzoek tot benoeming. 
 
De werkende leden worden door de Algemene Vergadering, bij gewone 
meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde 
Stemgerechtigden, benoemd voor onbepaalde duur. 
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De Algemene Vergadering behoudt zich het recht voor bepaalde 
verzoeken tot lidmaatschap te weigeren, zonder dit te moeten motiveren. 

d. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk. 

e. De stemming over de benoeming van een werkend lid is geheim. 

f. De Algemene Vergadering treedt op als college. 

g. De voorzitter mag de motivering toelichten aan de kandidaat mits hij hier 
bij stemming toe gemachtigd wordt. 

3. Een Clubverantwoordelijke wordt verkozen na de erkenning van een nieuwe Club 
en wanneer het mandaat van een Clubverantwoordelijke van een erkende Club 
door overlijden, ontslag, uitsluiting, afzetting vrijkomt. Een Buitengewone 
Algemene Vergadering zal opgeroepen worden om, voor de openstaande 
plaats(en) een Clubverantwoordelijke te kiezen. 
 
Elk aangesloten lid dat minstens achttien jaar oud is en een geldig lidmaatschap 
heeft, kan zich als volgt kandidaat stellen voor het mandaat van 
Clubverantwoordelijke : 

a. De kandidatuur wordt behandeld wanneer twee werkende leden hierom 
vragen via een schrijven aan de voorzitter. Om geldig te zijn moeten de 
vraag ondertekend zijn door alle aanvragers, de kandidaat incluis. 

b. De kandidaat die op geldige wijze wordt voorgesteld heeft het recht om 
zijn kandidatuur te bepleiten. 

c. De Algemene Vergadering beslist vrij over elk verzoek tot benoeming. 
 
De Clubverantwoordelijken worden door de Algemene Vergadering, bij 
gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of 
vertegenwoordigde Stemgerechtigden, benoemd voor onbepaalde duur. 
 
De Algemene Vergadering behoudt zich het recht voor bepaalde 
verzoeken tot lidmaatschap te weigeren, zonder dit te moeten motiveren. 

d. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk. 

e. De stemming over de benoeming van een Clubverantwoordelijke is 
geheim. 
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f. De Algemene Vergadering treedt op als college. 

g. De voorzitter mag de motivering toelichten aan de kandidaat mits hij hier 
bij stemming toe gemachtigd wordt. 

Art. 3.Sectie 3: Verantwoordelijkheden 

De verantwoordelijkheden van de Algemene Vergadering worden geregeld in de Art. 
4.Sectie 3 van de Statuten van de vzw. 

Art. 3.Sectie 4: Vergaderingen 

De vergaderingen van de Algemene Vergadering worden geregeld in de Art. 4.Sectie 4 
van de Statuten van de vzw. 

Art. 3.Sectie 5: Quorum en Stemming 

Het quorum en de stemming van de Algemene Vergadering worden geregeld in de Art. 
4.Sectie 5 van de Statuten van de vzw. 

Art. 3. Sectie 6: Waarnemers en Raadgevers 

De uitnodiging van Waarnemers en Raadgevers op de Algemene Vergadering worden 
geregeld in de Art. 4.Sectie 6 van de Statuten van de vzw en in dit Huishoudelijk 
Reglement. 

1. Waarnemers hebben geen stemrecht. 

2. Raadgevers hebben geen stemrecht tenzij de Raad van Bestuur daar anders over 
beslist. 

3. Waarnemers en Raadgevers hebben spreekrecht wanneer hen dat verleend 
wordt door de voorzitter of door zijn plaatsvervanger bij diens afwezigheid.   

4. Bepaalde punten kunnen op bevel van de voorzitter achter gesloten deuren 
behandeld worden. 
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ARTIKEL 4. CLUBS 

Art. 4.Sectie 1: Algemene bepalingen 

1. De leden van de vzw groeperen zich in clubverband, hierna Club genoemd. 

2. Elke Club beoogt bijgevolg dezelfde doelstellingen van de vzw en verschilt enkel 
van een andere Club in de wijze waarop ze die doelstellingen wil verwezenlijken. 

3. Elke Club is verantwoordelijk voor de verzekering van de burgerlijke 
aansprakelijkheid en de lichamelijke ongevallen van de club, de 
clubverantwoordelijke, haar trainers en lesgevers, haar clubleden, al diegenen 
die een bepaalde taak krijgen toegewezen en in ondergeschikt verband staan en 
zelfs de niet-leden bij sportpromotionele activiteiten, ingericht door de club of 
haar leden. 

a. Clubs aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie moeten hun 
leden verzekeren via deze federatie. 

b. In andere gevallen moet de Club zelf ter bescherming van haar leden een 
verzekeringspolis afsluiten.  

4. In een decreet zijn de veiligheidsvoorwaarden vastgelegd waaraan vechtsporten 
moeten voldoen om als “veilig” te worden beschouwd. Elke erkende Club wordt 
geacht conform te zijn met dit decreet. Risicovechtsporten zullen bijgevolg geen 
erkenning krijgen. 

5. De werking en de resultaten van de Club wordt jaarlijks besproken met en 
geëvalueerd door de Raad van Bestuur  Er wordt minstens één maal per jaar 
bijgestuurd en nieuwe afspraken gemaakt tussen de RvB en de 
Clubverantwoordelijke over de missie, de doelstellingen, gebruikte methodes en 
de autoriteit (trainingen, examens, competitie).  

Art. 4.Sectie 1: Erkenning van een Club 

1. De eerste Club die bij oprichting van de vzw TENKAI erkend wordt is ‘Karate Club 
Tenkai Lokeren’. 

2. Elk verzoek tot erkenning van een Club wordt ingediend bij de Raad van Bestuur. 
Een Buitengewone Algemene Vergadering zal opgeroepen worden om te 
stemmen over het verzoek tot erkenning. 
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3. Elke verzoek tot erkenning wordt als volgt behandeld door de Algemene 
Vergadering : 

a. Het verzoek wordt slechts behandeld wanneer minstens één 
Stemgerechtigde hierom vraagt via een schrijven aan de voorzitter. 

b. Een geldig verzoek vereist eveneens de indiening van het Clubreglement 
dat niet in strijd mag zijn met de wet op de vzw, de Statuten van de vzw en 
dit Huishoudelijk Reglement. 

c. De betrokken oprichters die op geldige wijze een verzoek indienen 
hebben het recht om het verzoek tot erkenning te bepleiten. 

d. De Algemene Vergadering beslist vrij over elk verzoek tot erkenning. 
 

De Clubs worden door de Algemene Vergadering, bij absolute 
meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde 
Stemgerechtigden, erkend voor onbepaalde duur. 
 

De Algemene Vergadering behoudt zich het recht voor bepaalde 
verzoeken tot lidmaatschap te weigeren, zonder dit te moeten motiveren. 

e. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk. 

f. De stemming over de erkenning van een Club is geheim. 

g. De Algemene Vergadering treedt op als college. 

h. De voorzitter mag de motivering toelichten aan de oprichters mits hij hier 
bij stemming toe gemachtigd wordt. 

i. De erkenning van een Club wordt pas bekrachtigd door de Raad van 
Bestuur op het ogenblik Club sluit zich aan bij een sportfederatie naar 
keuze of bij de Vlaamse Karate Federatie. 

Art. 4.Sectie 2: Ontbinding van een Club 

1. Elk verzoek tot ontbinding van een Club wordt ingediend bij de Raad van Bestuur. 
Een Buitengewone Algemene Vergadering zal opgeroepen worden om te 
stemmen over het verzoek tot ontbinding. 

2. Elke verzoek tot ontbinding wordt als volgt behandeld door de Algemene 
Vergadering : 
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a. Het verzoek wordt slechts behandeld wanneer minstens één 
Stemgerechtigde hierom vraagt via een schrijven aan de voorzitter. 

b. De betrokken Clubverantwoordelijke heeft het recht gehoord te worden 
op de Algemene Vergadering.  
 

Indien de Clubverantwoordelijke niet verschijnt, kan de Algemene 
Vergadering zich geldig uitspreken over het voorstel tot ontbinding als de 
Clubverantwoordelijke, tenminste 8 dagen vóór de Algemene 
Vergadering uitgenodigd werd, met vermelding van het voorstel tot 
ontbinding. 
 

De betrokken Clubverantwoordelijke neemt niet deel aan de debatten 
over de ontbinding.  

c. De Algemene Vergadering beslist vrij over elk verzoek tot ontbinding.  
 

De Club wordt door de Algemene Vergadering, bij absolute meerderheid 
van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde 
Stemgerechtigden, ontbonden. 
 

De Algemene Vergadering moet zijn beslissing niet motiveren. 

d. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk. 

e. De stemming over de ontbinding van een Club is geheim. 

f. De Algemene Vergadering treedt op als college. 

g. De voorzitter mag de motivering toelichten aan de betrokkenen mits hij 
hier bij stemming toe gemachtigd wordt. 

Art. 4.Sectie 3: Benoeming van de Clubverantwoordelijke 

1. Elk erkende Club wordt vertegenwoordigd door één Clubverantwoordelijke. De 
clubverantwoordelijke vertegenwoordigd de club zowel op administratief, 
financieel als technisch vlak. 

2. De Clubverantwoordelijke wordt door de Algemene Vergadering, bij gewone 
meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde 
Stemgerechtigden, benoemd voor onbepaalde duur. 
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3. Elk werkend lid dat minstens achttien jaar oud is en een geldig lidmaatschap 
heeft, kan zich kandidaat stellen, volgens de voorschriften bepaald in Art. 3.Sectie 
2. 3 van het Huishoudelijk Reglement. 

4. Een benoemde Clubverantwoordelijke heeft stemrecht op de Algemene 
Vergadering zoals beschreven in Art.4.Sectie 1 van de Statuten. 

5. Het mandaat van een Clubverantwoordelijke eindigt door overlijden, 
bekrachtiging van ontslag of door afzetting door de Algemene Vergadering. 

Art. 4.Sectie 4: Ontslag van de Clubverantwoordelijke 

1. Elke Clubverantwoordelijke kan ontslag nemen door een kennisgeving te doen 
aan de Raad van Bestuur. Dit ontslag wordt aldaar bekrachtigd en is slechts van 
kracht vanaf de datum van deze bekrachtiging. 

2. Elke Clubverantwoordelijke die de door hem verschuldigde 
lidmaatschapsbijdrage niet betaalt of handelt tegen de reglementen van de vzw 
zoals vermeld in de Statuten, het Huishoudelijk Reglement of het toepasselijk 
Clubreglement, wordt als ontslagnemend beschouwd. 

3. Ontslagnemende Clubverantwoordelijken en hun rechthebbenden kunnen geen 
aanspraak maken op het vermogen van de vereniging, en kunnen hun reeds 
gestorte bijdragen niet terugvorderen.  Deze uitsluiting van rechten op het 
vermogen van de vereniging (activa) geldt te allen tijde: bij beëindiging van het 
lidmaatschap (om wat voor reden ook) en bij ontbinding van de vzw. 

Art. 4.Sectie 5: Afzetting van de Clubverantwoordelijke 

1. Alleen de Algemene Vergadering is bevoegd om de afzetting van een 
Clubverantwoordelijke uit te spreken. 

2. Het voorstel tot afzetting gebeurt door een Bestuurder. 

3. De afzetting zal slechts uitgesproken worden bij absolute meerderheid. De 
vergadering zal zich over het voorstel tot afzetting kunnen uitspreken indien de 
helft van de Stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd is op de 
vergadering. Wordt die voorwaarde niet vervuld, dan kan een tweede 
vergadering bijeengeroepen worden en deze kan beraadslagen en beslissen 
ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde leden. 

4. De Clubverantwoordelijke waarvan de afzetting wordt voorgesteld, wordt eerst 
door de Algemene vergadering gehoord. Indien de Clubverantwoordelijke niet 
verschijnt, kan de Algemene Vergadering zich geldig uitspreken over het voorstel 
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tot afzetting als de Clubverantwoordelijke, tenminste 8 dagen vóór de Algemene 
Vergadering uitgenodigd werd, met vermelding van het voorstel tot uitsluiting. 

5. De stemming over de uitsluiting van een Clubverantwoordelijke is geheim. 

6. De Algemene Vergadering treedt op als college en moet zijn beslissing niet 
motiveren. Indien de Algemene Vergadering dit beslist, kan zij de voorzitter 
mandateren om de motivering toe te lichten aan de betrokkenee.  

7. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk. 

8. De afzetting van een Clubverantwoordelijke betekent niet noodzakelijk dat de 
Clubverantwoordelijke wordt uitgesloten uit de vereniging. 

Art. 4.Sectie 3: Clubreglement 

1. De Club stelt een Clubreglement op.  Dit Clubreglement regelt de verhouding 
tussen de Club en haar Clubleden, alsook tussen de Clubleden onderling.  

2. De eerste versie wordt opgesteld door de oprichters van de Club.  

3. Na de erkenning van de Club kan enkel de Clubverantwoordelijke wijzigingen 
aanbrengen aan dit Clubreglement.  

4. Het Clubreglement mag nooit strijdig zijn met de Statuten of het Huishoudelijk 
Reglement of de reglementen van de sportfederatie. 

a. Het Clubreglement is ondergeschikt aan de Statuten van de vzw TENKAI 
en kan er niet tegen in gaan.  

b. Het Clubreglement is ondergeschikt aan het Huishoudelijk Reglement van 
de vzw TENKAI en kan er niet tegen in gaan. 

c. Het Clubreglement is ondergeschikt aan de reglement van de 
sportfederatie waarbij de Club is aangesloten en kan er niet tegen in gaan. 

5. Zowel de eerste versie als elke nieuwe versie wordt voorgelegd aan de Raad van 
Bestuur ter goedkeuring. De Raad van Bestuur kan aanpassingen vragen indien 
ze dit nodig acht. Pas na goedkeuring door de Raad van Bestuur zal het nieuwe 
Clubreglement van kracht zijn. 

6. Dit reglement wordt gepubliceerd op de website van de vzw en de club . Elk lid 
moet zich naar de voorschriften van dit reglement gedragen. De onwetendheid 
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van bepalingen van dit reglement zal nooit als verontschuldiging aanvaard 
worden. 

ARTIKEL 5. AANSLUITING VAN LEDEN 

Art. 5.Sectie 1: Aansluiting en Lidmaatschapsbijdrage 

1. Elke natuurlijke persoon kan als volgt een aanvraag tot aansluiting indienen : 

a. Vul de online aansluitingsfiche in. Dat is noodzakelijk om gedekt te zijn 
door een verzekering voor sportongevallen en burgerlijke 
aansprakelijkheid. Deze aanvraag moet volledig ingevuld worden.  

b. Stort het lidgeld op rekening van de Club met vermelding van de 
volledige naam van de deelnemer. De jaarlijkse bijdrage voor 
lidmaatschap is voor een periode van 12 maanden en omvat het volgende 
: het lidgeld bij de club zelf, de verzekering. en een stijlbijdrage. 

c. Je aanvraag tot inschrijving wordt pas verwerkt van zodra ze volledig is : 
het inschrijvingsformulier volledig werd ingevuld en het lidgeld werd 
ontvangen. 

2. De aansluiting van een lid tot de vzw behoort tot de bevoegdheid van de Raad 
van Bestuur. 

a. De aansluiting wordt behandeld door de Raad van Bestuur van zodra de 
aanvraag volledig is.  

b. De Raad van Bestuur beslist vrij over elk verzoek tot aansluiting.  
 
De Raad van Bestuur behoudt zich het recht voor bepaalde verzoeken tot 
lidmaatschap te weigeren, zonder dit te moeten motiveren. 
 
De weigering wordt bij gewone meerderheid van stemmen van de 
aanwezige of vertegenwoordigde Bestuurder besloten.  

c. Tegen de beslissing van de Raad van Bestuur is geen beroep mogelijk. 

d. De stemming over de weigering tot aansluiting is geheim. 

e. De Raad van Bestuur treedt op als college. 
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f. De voorzitter mag de motivering toelichten aan de kandidaat mits hij hier 
bij stemming toe gemachtigd wordt. 

g. Bij weigering van lidmaatschap wordt het lidgeld teruggestort. 

3. De jaarlijkse lidgelden worden telkens vooraf betaald voor een periode van 12 
maanden. Deze bedragen dienen voor de vervaldag van je vergunning gestort te 
worden.  

4. Er is geen mogelijkheid om in schijven te betalen.  

5. Gestorte lidgelden kunnen niet teruggevorderd worden. 

6. Ieder lid verklaart zich door zijn aansluiting akkoord met de reglementen. 

7. Elk lid verklaart door zijn aansluiting geen bezwaar te hebben tegen 
openbaarmaking van beeldmateriaal gemaakt tijdens een clubactiviteiten waarin 
hij/zij herkenbaar in beeld komt.  

a. Een clublid doet door zijn aansluiting afstand van zijn/haar portretrecht en 
verklaart dat hij/zij geen bezwaar heeft tegen publicatie van de 
betreffende foto(‘s) in uitingen van de club.  

b. Elk clublid kan schriftelijk een gemotiveerd verzoek indienen om 
beeldmateriaal waarin hij/zij herkenbaar in beeld komt onherkenbaar te 
maken. 

Art. 5.Sectie 2: Hygiëne 

Persoonlijke hygiëne is tijdens de beoefening van vechtsporten van het grootste belang. 

1. De kledij waarmee men traint, is proper. 

2. Voeten en handen zijn proper. Nagels van handen en voeten zijn kort geknipt om 
kwetsuren te vermijden. 

3. De haren mogen niet hinderen bij het trainen. Lange haren worden 
samengebonden. Hoofdbanden of speldjes worden echter niet toegelaten. 

4. Er worden geen juwelen of scherpe voorwerpen gedragen om reden van 
veiligheid.  

5. Brillen worden niet toegelaten tijdens het vrije gevecht. Wie toch een bril draagt 
doet dit op eigen verantwoordelijkheid. 
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6. Onnodige ornamenten (polsbandjes, haarclips, e.d.) worden niet toegelaten. 

7. Het omkleden gebeurt in de kleedkamers (uit voorzorg wordt aangeraden de 
kledingstukken mee te nemen in de dojo). 

8. De trainingsruimte wordt betreden en verlaten in correcte klederdracht.  

9. Eten of roken in de trainingsruimte of de kleedkamers is niet toegelaten. 

10. De kleedkamers worden proper gehouden. Alle ruimtes, zoals bvb. douches, 
dienen proper achtergelaten te worden. 

11. Voor en na de training zorgen de aanwezige leden ervoor dat de trainingsruimte 
en de kleedkamers proper zijn. 

Art. 5.Sectie 3: Gedragsnormen 

Hoffelijkheid en respect voor de anderen is een voorwaarde om met elkaar te kunnen 
trainen, en moet ten allen tijde op, ook voor en na de training aanwezig zijn. 

1. In de kleedkamers wordt ruimte vrijgehouden voor eigen of eventueel vreemde 
lesgevers. 

2. Wanneer men niet oefent, bvb. tijdens rust of bij uitleg, neemt men een correcte 
houding aan, dit is zittend of staand, zonder ergens tegenaan te leunen. 

3. Iedereen komt op tijd uit respect voor de anderen en om de les niet te storen.  De 
laatkomers mogen alleen de training aanvatten na toestemming van de lesgever. 

4. Het vroegtijdig verlaten van de les wordt tot een minimum beperkt en gebeurt 
alleen na toelating van de lesgever.  

5. Elk lid moet zich steeds bewust zijn van het mogelijke gevaar dat verbonden is 
aan het uitvoeren van gevechtstechnieken en moet de bekwaamheid en 
discipline hebben om dit potentieel gevaar altijd en volledig onder controle te 
houden. 

a. Gevaarlijke handelingen zijn verboden. Volgende handelingen worden 
sowieso als gevaarlijk beschouwd : ongecontroleerde aanvallen en 
technieken met impact of overdreven contact. 

b. Volgende handelingen worden als onbehoorlijk gedrag beschouwd : 
nalaten de richtlijnen van de lesgever te volgen; onsportieve houding 
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zoals beledigingen, uitdaging of nutteloze uitingen; elk gedrag dat een 
clublid in diskrediet kan brengen. 

6. Leden die zich onttrekken aan het rechtstreeks toezicht van de lesgever (bvb. 
door, zelfs tijdelijk, het verlaten van de trainingsruimte) ontslaan hierdoor de 
lesgever van elke verantwoordelijkheid omtrent hun acties. 

7. De lesgevers behandelen inbreuken tegen de reglementen ter plaatse vrij en 
naar best vermogen. 

8. Ernstige of herhaalde inbreuken worden voorgelegd aan en behandeld door de 
Clubverantwoordelijke die vrij beslist. 

9. Alleen de Algemene Vergadering is bevoegd om de uitsluiting van een lid uit te 
spreken. Zie Art. 3.Sectie 6 van de Statuten. 
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ARTIKEL 6. FINANCIËLE TRANSACTIES 

De financiering en boekhouding van de vzw wordt geregeld in de Art. 5.van de Statuten 
van de vzw en in dit Huishoudelijk Reglement. 

1. Volmachthouders van de rekening(en) worden gemachtigd onder de volgende 
condities :  

a. Zogenaamde Kleine Uitgaven, zonder voorafgaand akkoord van de RvB, 
in het kader van de werking van de vzw of de erkende Club(s) tot een 
maximumbedrag van 50€, inclusief BTW. 

b. Gelimiteerde uitgaven, mits voorafgaand akkoord van de Penningmeester 
of de Voorzitter, in het kader van de werking van de vzw of de erkende 
Club(s) tot een maximumbedrag van 250€, inclusief BTW. 

c. Uitzonderlijke uitgaven voor een bedrag hoger dan 250€, inclusief BTW, 
mits voorafgaand akkoord van de Penningmeester en de Voorzitter. 

2. Een Volmachthouder kan door de RvB gemachtigd worden om, zonder 
voorafgaande bespreking met de RvB, volgende bijzondere uitgaven af te 
handelen :  

a. De maandelijkse Huur van de zaal te betalen. 

b. Op bestelling van leden, materialen, bedoeld voor Doorverkoop, aan te 
kopen voor een tijdelijk negatief. 
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