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1 Artikel – Voorwaarden bij inschrijving 

1. Om zeker te weten dat de meeste leden bewust zijn van de afspraken binnen de vereniging, zijn er op het 

inschrijfformulier speciale voorwaarden vermeld bij het lid worden. Het meest actuele formulier is altijd op 

de website van de vereniging Aikido Groene Hart te vinden onder de rubriek ‘Kosten’. Belangrijke 

wijzigingen in de voorwaarden zoals b.v. de verhoging van de contributie zal altijd naar de leden worden 

gecommuniceerd via de e-mail naar het adres in het ledenbestand. Hierna zullen ook altijd direct de 

betreffende formulieren op de website worden aangepast met de meest actuele afspraken. 

 

2. Alle leden van de vereniging hebben bij hun lidmaatschap impliciet toestemming gegeven voor het delen 

van beeldmateriaal op de website van de vereniging, op de sociale media en naar de kranten toe. Dit 

beeldmateriaal is in principe nooit voor commerciële doeleinden bedoeld. Mocht de vereniging voor 

commerciële doeleinden materiaal nodig hebben, dan wordt daar een apart contract voor opgesteld en 

ondertekent door de leden, bij minderjarigen ook door hun ouders of voogden. Als de leden expliciet niet 

willen dat het beeldmateriaal van hunzelf of van hun kinderen wordt gebruikt hiervoor, dan dienen de leden 

die via de e-mail vooraf duidelijk te maken aan het bestuur via info@aikidogroenehart.nl. 

 

2 Artikel -  Leden en Lidmaatschap 

1. Aikido Groene Hart (AGH) is lid van de Aikido Bond Nederland en daarmee lid van NOC*NSF. AGH valt 

binnen de bond onder de sectie Dutch Aikikai Foundation (DAF) en van daaruit een institutioneel lid door de 

Aikikai So Hombu geautoriseerd en middels deze Aikikai sectie geautoriseerd om te gradueren als erkende 

organisatie met toestemming van het Aikikai So Hombu.  

 

2. Het bestuur houdt een ledenregister bij. In dit register worden alleen die gegevens bijgehouden die voor het 

realiseren van het doel van AGH  noodzakelijk zijn. Dit zijn ten minste de NAW en email gegevens en van 

alle natuurlijke personen de vastgestelde zogenaamde Kiss-gegevens. Alle locaties van Aikido Groene Hart 

vallen administratief onder één noemer. De gegevens worden centraal bijgehouden door de penningmeester. 

 

3. Iemand is pas lid nadat het inschrijfformulier is ingevuld en akkoord bevonden door de penningmeester. 

Bij het lid worden, is het nieuwe lid direct lid van onze Aikido Bond Nederland. De voorwaarden daarvoor 

zijn terug te vinden op het inschrijfformulier (wat onderdeel van dit reglement).  

 

3 Artikel - Eigen risico 

1. Aikido trainingen brengt het risico op letsel met zich mee. Het is de verantwoordelijkheid van de leraar en 

alle mensen die meedoen aan een training om te zorgen voor een vertrouwde en veilige omgeving. Leden zijn 

zelf verantwoordelijk eventuele gebreken (bestaande blessures etc.) kenbaar te maken bij de leraar en 

medeleerlingen en de eigen training daarop aan te passen. De instructies die gegeven worden door de 

instructeur dienen opgevolgd te worden: andere technieken beoefenen verstoort de les en brengt een risico op 

letsel met zich mee. Kosten die voortvloeien uit letsel dat is opgelopen tijdens de training zijn noch te 

verhalen op de vereniging noch op de leraar en de medeleerlingen. Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor de 

eigen medische verzekering. Ieder lid dient een eigen WA-verzekering te hebben. 

 

2. De vereniging Aikido Groene Hart is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan of diefstal van 

persoonlijke eigendommen die worden meegenomen naar de dojo of overige ruimtes rondom de 

trainingsruimte. Kostbare eigendommen mogen wel meegenomen worden in de dojo voor het zicht.  

 

mailto:info@aikidogroenehart.nl
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4 Artikel - Algemene Verplichtingen 

1. Behalve in de statuten kunnen aan de leden verplichtingen worden opgelegd bij reglement of bij besluit van 

een orgaan. Een lid is verplicht zijn financiële verplichtingen uiterlijk op de door Aikido Groene Hart 

aangegeven datum (de vervaldatum) te voldoen. Indien het lid een maand na de vervaldatum niet geheel aan 

zijn financiële verplichtingen heeft voldaan, is hij vanaf die datum zonder recht van beroep uitgesloten van 

deelname aan de activiteiten van Aikido bij de vereniging totdat het lid geheel aan diens financiële 

verplichtingen heeft voldaan. Gedurende die periode kan het lid in Aikido Nederland geen rechten uitoefenen 

en blijft het verplicht te voldoen aan alle verplichtingen welke uit het lidmaatschap voortvloeien. 

 

2. Indien een lid niet tijdig voldoet aan zijn financiële verplichtingen tegenover Aikido Groene Hart, is het lid 

vanaf de vervaldatum over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Blijft het lid geheel of 

gedeeltelijk in gebreke, nadat het lid een nieuwe termijn voor betaling is gegund, dan is het lid behalve de 

wettelijke rente ook vijftien procent aan buitengerechtelijke kosten over het oorspronkelijke bedrag 

verschuldigd. Volhardt het lid in zijn verzuim, dan is hij naast de wettelijke rente en buitengerechtelijke 

kosten ook alle redelijkerwijs voor de inning van zijn schuld aan de vereniging door een advocaat of 

deurwaarder gemaakte kosten verschuldigd, tenzij de rechter anders beslist. 

 

3. Het gebruik of doen gebruiken van verboden stimulerende middelen is te allen tijde verboden. 

  

4. Leden en natuurlijke personen onthouden zich tegenover andere leden van elke vorm van seksueel gedrag 

of seksuele toenadering, alsmede van (verbaal) geweld, racistische uitlatingen e.d., in verbale, non verbale of 

fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door het andere lid, die het ondergaat, als ongewenst of 

gedwongen wordt ervaren. Het in strijd handelen met deze bepaling geldt als een overtreding, zoals geregeld 

in het Tuchtreglement. Betrokken leden kunnen terecht bij de vertrouwenspersoon van Aikido Groene Hart. 

 

5 Artikel - Commissies 

1. Het is bevoegd permanente en tijdelijke commissies in te stellen en de leden van die commissies te 

benoemen, te schorsen en te ontslaan. Tenzij de samenstelling, taken en bevoegdheden van een commissie in 

de statuten of in een reglement is geregeld, worden deze bij besluit vastgesteld door het orgaan dat de 

commissie heeft ingesteld. Een commissie is verantwoording verschuldigd aan het orgaan dat haar heeft 

ingesteld. Tenzij anders is bepaald of besloten, bestaat een commissie uit ten minste twee leden. De leden van 

een permanente commissie worden telkens benoemd voor de duur van drie jaren en kunnen aansluitend 

tweemaal voor eenzelfde periode - als lid van die commissie worden herbenoemd.  

  

6 Artikel - Einde lidmaatschap 

1. Het lidmaatschap bij Aikido Groene Hart eindigt door opzegging of ontzetting (royement); of door iemands 

overlijden. Het lid kan zijn lidmaatschap opzeggen met onmiddellijke ingang binnen een maand nadat, 

waarna het lid nog één maand contributie verschuldigd zal zijn aan de vereniging. Het spreekt voor zich dat 

het betreffende lid die aankomende maand nog gewoon kan komen trainen. De opzegging geschiedt via een 

schriftelijk bericht, bijvoorbeeld e-mail naar het info@aikidogroenehart.nl adres. De opzegging zal worden 

bevestigd vanuit de vereniging met daarin vermeldt wanneer de laatste maand contributie zal worden 

afgeschreven. De vereniging zal in dat geval ook het lidmaatschap namens het betreffende lid bij de bond 

Aikido Nederland beëindigen op hetzelfde moment.  

 

mailto:info@aikidogroenehart.nl
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7 Artikel - Opzegging door de vereniging als 

1. Het lid zijn verplichtingen tegenover Aikido Groene Hart niet of niet tijdig nakomt. Mede wanneer het lid 

het imago of de belangen van de vereniging schaadt. Of het betreffende lid niet voldoet aan de vereisten die 

de Statuten of Algemeen Reglement voor het lidmaatschap stellen. Voorts kan de vereniging het lidmaatschap 

met onmiddellijke ingang door opzegging doen beëindigen indien redelijkerwijs van Aikido Groene Hart kan 

worden verlangd het lidmaatschap niet langer te laten voortduren. Zolang het lidmaatschap niet is beëindigd, 

behoudt het lid zijn rechten en moet hij zijn verplichtingen nakomen. Ontzetting uit het lidmaatschap 

(royement) kan alleen door het bestuur van de vereniging worden uitgesproken wanneer een lid in ernstige 

mate in strijd handelt met de statuten, reglementen, onderlinge afspraken en besluiten van de vereniging, dan 

wel Aikido Groene Hart, dan wel een van de leden op onredelijke wijze benadeelt. 

 

2. Het bestuur stelt de datum vast waarop het lidmaatschap eindigt en zal het betreffende lid hierover 

informeren via de e-mail. In dat bericht zal mede uiteen worden gezet wat de reden van de beëindiging van 

het lidmaatschap is met de relevante inhoudelijke argumenten. Mocht het geroyeerde lid het hier niet mee 

eens zijn, dan kan hij contact opnemen met de aangestelde vertrouwenspersoon van de vereniging.  

 

3. Mocht het lid bezwaar maken tegen het royement dan kan dit via de Aikido Bond aangekaart worden. De 

behandeling van het royement geschiedt dan met inachtneming van het Tuchtreglement van het Instituut 

Sportrechtspraak, van het Tuchtreglement seksuele intimidatie of van het Tuchtrechtspraak dopingzaken van 

het Instituut Sportrechtspraak. Zowel de vertrouwenspersoon als het bestuur zal dan de noodzakelijke 

onderbouwing aanleveren als dat nodig blijkt te zijn. 

 

8 Artikel - Rechtspraak en geschillen 

1. De in dit artikel bedoelde rechtspraak en geschillenbeslechting is op alle leden van Aikido Groene Hart van 

toepassing. Op een overtreding van de statuten, reglementen, onderling gemaakte afspraken en/of besluiten is 

de tuchtrechtspraak van Aikido Nederland van toepassing. Deze tuchtrechtspraak geschiedt door de 

tuchtcommissie en de commissie van beroep van de Stichting Instituut Sportrechtspraak.  

 

2. Geschillen tussen leden onderling welke samenhangen met of voortvloeien uit de doelstelling van Aikido 

Groene Hart kunnen naar keuze van partijen worden beslecht door arbitrage, bindend advies en/of mediation, 

op de wijze zoals is. Alle bij Aikido Groene Hart aangemelde klachten dienen te worden behandeld volgens 

dit reglement. Indien de klacht over een bestuurslid gaat, zal deze worden voorgelegd aan de  

vertrouwenspersoon van AGH die de klacht zal beoordelen en zal handelen volgens het klachten reglement. 

 

3. Aikido Groene Hart en haar leden aanvaarden te allen tijde en zonder enig voorbehoud volledig de 

toepasselijkheid van de overeengekomen reglementen van het Instituut Sportrechtspraak op de 

(tucht)rechtspraak en mediation van Aikido Nederland. De verplichting om bedoelde reglementen te 

aanvaarden en na te komen geldt voor de leden tevens als een verplichting in de zin van artikel 27 van Boek 2 

respectievelijk als een verbintenis van de leden in de zin van artikel 34a van Boek 2 van het Burgerlijk 

Wetboek. Een door de betrokkene geaccepteerd schikkingsvoorstel van de aanklager is bindend, zowel voor 

het betrokken lid, de andere leden van Aikido Groene Hart als. Alle leden, organen en commissies zijn 

gehouden mee te werken aan het ten uitvoerleggen van de door de aanklager opgelegde sanctie(s). 

 

9 Artikel - Tuchtrechtspraak 

1. Alle leden van Aikido Groene Hart zijn onderworpen aan de tuchtrechtspraak volgens de statuten van dit 

reglement en indirect aan de reglementen van de bond Aikido Nederland, welke tuchtrechtspraak krachtens 

een overeenkomst door Aikido Nederland is opgedragen aan het Instituut Sportrechtspraak.  
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10 Artikel - Dojo etiquette 

1. Alle leden dienen zich tijdens de lessen zo goed mogelijk te houden aan de dojo etiquette. De gedragsregels 

die daarin staan omschreven zijn bedoeld voor een goed verloop van de lessen, het verhogen van de 

veiligheid en hygiëne en voor het verbeteren van het bewustzijn van de beoefenaars. 

 

2. Omdat in Aikido het uitvoeren van de technieken lichamelijk contact met de partner vraagt, spelen hygiëne 

en veiligheid een belangrijke rol. Het uitgangspunt is dat je de ander geen schade toebrengt, maar ook jezelf 

geen schade laat toebrengen. Aikido vraagt in de training om respect voor elkaars lichaam en beperkingen.  

 

3. Aandacht voor 'respect tegenover elkaar' is leidend in het gedrag en de omgangsvormen in de dojo. Als je 

niet respectvol behandeld wordt, gelieve dit direct te melden bij de docent. Deze zal in principe bemiddelen. 

Mocht het gedrag desondanks blijven plaatsvinden, dan kan het lid terecht bij ons vertrouwenspersoon. 

 

4. Het is belangrijk dat de zaal en de mat schoon zijn. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De 

matten worden sowieso bij het leggen iedere week schoongemaakt. Eens in de zoveel tijd wordt er een 

gezamenlijke schoonmaak actie gehouden met een schoonmaak bedrijf.  

 

5. Mocht iemand een wondje oplopen tijdens de training, verzorg dan eerst jezelf. Spoel de wond goed uit in 

de kleedkamer en vraag daarna de docent om een pleister of verbandje. De leraar zal de wond in principe ook 

desinfecteren, maar het lid is daar zelf verantwoordelijk voor om dit aan te geven.   

 

6. De zorg voor persoonlijke hygiene is de individuele verantwoordelijkheid: let erop dat de nagels kort zijn, 

wondjes afgeplakt, voetschimmel, enzovoort en neem maatregelen om te voorkomen dat jezelf of anderen 

daar last van krijgen. Zorg er ook voor dat je pak voor elke training gewassen is.  

 

7. Na inschrijving is het lid verplicht om tijdens het beoefenen van de sport een Aikido pak te dragen. Het 

dragen van een Hakama is alleen toegestaan bij personen van derde kyu en hoger. Leden van Aikido Groene 

Hart kunnen optioneel terecht bij www.budo-online.nl met korting en de artikelen worden bezorgd in de dojo.  

 

8. Het dragen van sieraden is niet toegestaan tijdens de lessen. Het dragen van polsbandjes (waaronder 

festivalbandjes) en elastiekjes om bijvoorbeeld de polsen is hiermee ook niet toegestaan. Dit om 

verwondingen en eventuele gevolgschade te voorkomen. 

 

9. Tijdens de lessen worden met verschillende wapens getraind. De Tanto, Jo en de Boken worden gebruikt 

op eigen risico. Het opvolgen van instructies gegeven door de instructeur moeten daarom ook nauwkeurig 

nageleefd worden. Indien het lid nog geen wapens heeft, kan de leraar mogelijk tijdelijk wapens lenen. 

 

10. Alle docenten van Aikido Groene Hart zijn voorzien van een leraren diploma gehaald bij de Aikido Bond 

Nederland. In het bezit van een erkend actueel oranje kruis EHBO diploma. De dojo houders zijn allen mede 

in het bezit van een BHV-diploma. Alle leraren hebben een VOG-verklaring afgegeven bij het bestuur. 

 

11. De vereniging heeft een eigen vertrouwenscontact persoon: Veronique Donia Nota. Met Veronique kan 

contact opgenomen worden via de email (info@donianotahaptonomie.nl) of op haar mobiele nummer 

(06.2341.6381). Indien niet bereikbaar, kun je een bericht inspreken en belt zij z.s.m. naar jullie terug.  

 

12. Het meest actuele AGH Verenigingsreglement is altijd de vinden op de website van de vereniging: 

www.aikidogroenehart.nl onder de rubriek ‘Contact’. Daar staat ook de meest actuele procedure van 

‘Grensoverschrijdend gedrag’ en de meest actuele prijs over de contributie bij de rubriek ‘Kosten’. 

http://www.budo-online.nl/
mailto:info@donianotahaptonomie.nl
http://www.aikidogroenehart.nl/

