
HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
 

Segawa Dojo VZW 

Berkenstraat 106 

B-3530 Houthalen-Helchteren 

Ondernemingsnummer : 0742.828.968 

 

Artikel 1: Bestuursorgaan 
- Sabine Binnemans, Oprichter 

- Luciano Cinelli, Oprichter 

 

Artikel 2: Werkende Leden 
- Sabine Binnemans, Voorzitter 

- Luciano Cinelli, Secretaris 

- Antonino Sciarrino, Penningmeester 

 

Artikel 3: Niet-werkende Leden 
De niet werkende leden zijn de sporters. 
De lijst van de leden is separaat en opvraagbaar intern of via de federaties. 
 

Artikel 4: Technische commissies 
De technische commissie, bestaande uit  

- Vaste Leden : Luciano Cinelli, genoemd Technisch directeur 

- Variabele leden. Alle actieve leden vanaf 1ste dangraad.  

Beslissingen worden genomen door het vaste lid en minimaal 2 variabele leden. 

  



Artikel 5: Lidgeld 

15 jaar en ouder 

Ju-Jutsu 
- Lesgeld 90€ 

- Verzekering en bondbijdrage 25€  

Iaido 
- Lesgeld 95€ 

- Verzekering en bondbijdrage 36€  

Tot 14 jaar 

Ju-Jutsu 
- Lesgeld 75€ 

- Verzekering en bondbijdrage 20€  

In geval combinatie van Iaido en Ju-Jutsu wordt er korting gegeven. 
Indien afgesproken met het lid, is het mogelijk om een pro-rata berekening te maken of een korting 
te bepalen.  
Er wordt differentiatie toegepast op volgende groepen en mogelijkheid tot een afbetalingsplan. 

- Gepensioneerden/Volwassenen 

- Jeugd 

- Kansarmen 

Werkende leden zijn vrijgesteld van Lesgeld en bondbijdrage. 

 

Artikel 6: Examens 
Er zijn 2 verschillende soorten examens: 

- Opgelegd met voorwaarden van de desbetreffende federaties 

- Interne met voorwaarden van de Technische Commissie, zoals hierboven omschreven. 

De desbetreffende federatie wordt geïnformeerd over het resultaat van het examen. 

Artikel 7: Vergoeden van gemaakte kosten door leden 
In geval van onkosten door een van de leden, zoals bijvoorbeeld een deelname aan een stage, kan 

door het lid een aanvraag gedaan worden ter vergoeding. Deze aanvraag zal beoordeeld worden en 

kan de club overgaan tot vergoeding van de kosten.  

Te Houthalen-Helchteren op 10 februari 2020 

Sabine Binnemans, Voorzitter  

 

 

 

Luciano Cinelli, Secretaris 
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