V.J.J.F. – stijl DE WIT V.Z.W.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Huidig huishoudelijk reglement werd goedgekeurd door de raad van bestuur op 25
september 2017 en treedt op 01 januari 2018 in werking. Dit huishoudelijk reglement
vervangt al de voorgaande.
TITEL I : WERKENDE LEDEN - ALGEMENE VERGADERING – RAAD VAN
BESTUUR
HOOFDSTUK I : WERKENDE LEDEN – ALGEMENE VERGADERING
Art. 1.

Elke club zal jaarlijks haar werkende leden aanduiden dat zij mag
aanduiden naargelang haar aantal leden.

Art. 2.

Deze werkende leden behouden deze hoedanigheid enkel voor
de algemene vergadering waarvoor zij werden aangeduid.

Art. 3.

Op de algemene vergadering wordt over elk punt gestemd hetzij
bij handopsteking, hetzij bij geheime schriftelijke stemming, dit
laatste op vraag van de voorzitter hetzij op vraag van minstens 4
werkende leden. De werkende leden moeten een geheime
stemming minstens 6 dagen voor de vergadering aanvragen.

Art. 4.

Enkel clubs aangesloten bij de V.J.J.F. vzw kunnen deel uitmaken
van de V.J.J.F. - stijl DE WIT. De raad van bestuur beslist over
de aanvaarding of afwijzing van clubs bij de stijl, alsmede over
de uitsluiting van clubs.

HOOFDSTUK II : RAAD VAN BESTUUR
Art. 5.

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur,
samengesteld uit minstens drie personen en maximaal negen
personen, die door de Algemene vergadering benoemd worden
voor een periode van vier jaar. De voorzitter wordt rechtstreeks
door de algemene vergadering benoemd voor een periode van 4
jaren. De technisch directeur en de assistent-technisch directeur
van de V.J.J.F. - stijl DE WIT zijn van rechtswege adviserend lid
van de raad van bestuur, tenzij ze rechtstreeks verkozen werden
als bestuurder door de algemene vergadering, en dit vanaf hun
aanstelling tot op 30 april van het jaar waarin een nieuw bestuur
verkozen wordt.
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Art. 6.

Om de vier jaar zullen er verkiezingen georganiseerd worden
waarbij elk een, die lid is van een club aangesloten bij de V.J.J.F.
– stijl DE WIT, zich kandidaat kan stellen voor een functie van
bestuurder. Om zich kandidaat te kunnen stellen voor de functie
van voorzitter dient men minimaal 4 jaar ervaring te hebben in
de raad van bestuur. Er worden aparte verkiezingen gehouden
enerzijds voor de functie van voorzitter en anderzijds voor de
andere bestuurders. De raad van bestuur bepaalt minstens drie
maanden voorafgaand aan de verkiezingen het aantal
bestuursmandaten voor de volgende periode van 4 jaar.

Art. 7.

De oproepingbrieven voor de algemene vergadering dienen naar
de clubs te worden verzonden, en de clubs moeten deze
overmaken aan hun werkende leden. In de oproepingsbrief is de
agenda van de vergadering vermeld, alsmede moeten de
voorstellen tot jaarrekening en begroting gehecht aan zijn de
oproepingsbrief. Eventuele voorstellen tot wijziging van de
statuten worden eveneens aan de oproepingsbrief gehecht.

Art. 8.

De kandidaten voor de verkiezingen van bestuurder en / of
voorzitter beschikken over een termijn van 14 dagen vanaf de
dag dat de raad van bestuur deze open verklaart en publiceert
op de website van de vereniging, om hun kandidatuur in te
dienen bij de voorzitter en deze is gehouden uiterlijk 8 dagen
voorafgaand de algemene vergadering de namen van de
kandidaten aan al de clubs ter kennis te brengen. De
openverklaring van kandidaturen voor voorzitter en bestuurders
gebeurt minstens 2 maanden voor de verkiezingen.

Art. 9.

De kandidaten kunnen zich kandidaat stellen voor de functie van
bestuurder in het algemeen of voor de functie van voorzitter in
het bijzonder of voor beiden.

Art. 10.

Indien een persoon zich kandidaat stelt voor de functie van
bestuurder, dan duidt hij aan welke functie hij binnen de raad
van bestuur zou kunnen en willen vervullen.

Art. 11.

De kandidaten voegen bij hun kandidatuur tevens een curriculum
vitae die wordt medegedeeld samen met de oproeping voor de
algemene vergadering. Laattijdige en / of onvolledige
kandidaturen kunnen niet weerhouden worden.

Art.12.

Uit de kandidaten worden er door de algemene vergadering een
voorzitter en het aantal bestuurders, zoals bepaald volgens
artikel 5, verkozen. Het zijn de kandidaten met de meeste
stemmen die verkozen en benoemd zijn als hetzij voorzitter,
hetzij bestuurder. Indien diegene die rechtstreeks door de
algemene vergadering tot voorzitter van de raad van bestuur
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benoemd werd, zich tevens kandidaat had gesteld als
bestuurder, dan vervalt diens kandidatuur voor bestuurder en
zijn het de andere kandidaten die de meeste stemmen hebben
behaald die benoemd zijn tot bestuurder. Bij ex aequo is het de
stem van de grootst aangesloten club die aanwezig is, die
beslissend is.
Art. 13.

Indien een bestuurder vroegtijdig zijn ambt neerlegt, ontslagen
wordt of komt te overlijden, en zijn functie niet door een andere
bestuurder kan worden overgenomen of het minimum aantal
bestuurders niet meer aanwezig is, worden tussentijdse
verkiezingen georganiseerd door het samenroepen van een
bijzondere algemene vergadering waarbij aan de bestuurder die
alsdan door de algemene vergadering verkozen wordt, slechts
een mandaat wordt gegeven tot aan de volgende normale
verkiezingen.

Art. 14.

Enkel de raad van bestuur kan met haar beslissingen de
vereniging binden.

Art. 15.

De raad van bestuur beschikt over al de bevoegdheden die niet
uitdrukkelijk door de Wet of deze Statuten voorbehouden zijn
aan een ander orgaan.

Art. 16.

Alle overeenkomsten dienen namens de vereniging te worden
ondertekend door de Voorzitter en een andere bestuurder om de
vereniging te kunnen binden.

Art. 17.

De handtekening van de penningmeester of voorzitter alleen
volstaat voor de betalingen van de door de raad van bestuur
goedgekeurde rekeningen, en dit tot een maximum van €
1.000,00. De penningmeester moet aan elk financieel verslag
alsmede aan de jaarrekening kopie bevestigen van de
rekeninguittreksels houdende de laatste stand op afsluiting van
het financieel verslag en of de jaarrekening van de vereniging.

Art. 18.

De raad van bestuur is gehouden de vereniging te besturen als
een goede huisvader. Eén enkele bestuurder heeft geen enkele
beslissingsbevoegdheid, enkel de raad van bestuur als college
kan beslissingen nemen.

Art. 19.

Indien een bestuurder weigert zijn taken uit te voeren, of nalaat
deze behoorlijk uit te voeren, kan de raad van bestuur deze
bestuurder schorsen tot aan de volgende algemene vergadering.
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TITEL II : TECHNISCHE COMMISSIE – FEDERAAL PROGRAMMA
HOOFDSTUK I : LESGEVERS VAN DE TECHNISCHE COMMISSIE
Art. 20 :

Om benoemd te kunnen worden in de technische commissie van
de V.J.J.F. – stijl DE WIT, moeten de kandidaten aan de
volgende voorwaarden voldoen :
- lid zijn van een club die aangesloten is bij de V.J.J.F. - stijl
DE WIT;
- minimum houder zijn van de zwarte gordel derde dan;
- geslaagd zijn voor het examen van de cursus instructeur of
van initiator Ju-Jitsu bij Sport Vlaanderen;
- voldoende kennis hebben van al de bestaande federale
programma’s van de V.J.J.F. – stijl DE WIT.

Art. 21.

De kandidaten voor de technische commissie voegen bij hun
kandidatuur een curriculum vitae. Laattijdige en / of onvolledige
kandidaturen kunnen niet weerhouden worden.

Art. 22.

De voorzitter vraagt voorafgaand aan de vergadering waarop de
benoeming van de technische commissie zal plaatsvinden, het
advies van de kandidaten technisch directeur over de gewone
kandidaten voor de technische commissie. De raad van bestuur
benoemt de leden van de technische commissie na kennisname
van het advies van de verkozen technisch directeur. Bij staking
van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Art. 23.

De raad van bestuur kan enkel iemand als lid van de technische
commissie benoemen indien deze aan al de voorwaarden van
art. 20 voldoet en een positief advies heeft verkregen van de
nieuwe technisch directeur.

Art. 24.

De leden van de technische commissie geven onder leiding van
de technisch directeur les tijdens de stijltechnische trainingen,
tijdens clubbezoeken en op stages.

Art. 25.

De leden van de technische commissie moeten de lessen volgen
zoals nodig geacht door de technisch directeur. De leden van de
technische commissie worden geacht minstens 15 punten en 60
% van de opleidingstrainingen aanwezig te zijn. De technisch
directeur kan een tijdelijke vrijwillige schorsing wegens gegronde
redenen toestaan.
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Art. 26 .

Leden van de technische commissie kunnen door de raad van
bestuur op vraag van de technisch directeur ten allen tijde
ontslagen worden o.a. wanneer zij niet aan het minimaal aantal
trainingen en stages voldoen.

Art. 27.

De leden van de technische commissie worden benoemd voor
een periode van vier jaar. Zij kunnen zich nadien herkiesbaar
stellen.

Art. 28.

Indien een lid van de technische commissie ontslag neemt,
ontslagen wordt of komt te overlijden, zal het lid dat in diens
plaats komt de lopende termijn van 4 jaar afwerken.

HOOFDSTUK II. TECHNISCH DIRECTEUR – ASSISTENT(EN) TECHNISCH
DIRECTEUR
Art. 29.

De raad van bestuur benoemt de technisch directeur van de stijl
DE WIT alsmede de assistent(en) technisch directeur voor een
periode van 4 jaar aanvangende op de stijltechnische training
van september van het jaar waarin de nieuwe raad van bestuur
werd verkozen. Indien de technisch directeur of een assistent
technisch directeur zijn ontslag aanbiedt, ontslagen wordt of
komen te overlijden, dan benoemt de raad van bestuur een
nieuwe technisch directeur of assistent technisch directeur.

Art. 30.

Om technisch directeur te kunnen worden moet men minstens 4
jaar lid zijn van de technische commissie en minimaal 6e Dan
zijn. De kandidaat technisch directeur moet bij zijn aanvraag een
beleidsplan voegen waarvan de inhoud door de raad van bestuur
wordt bepaald. Om assistent technisch directeur te kunnen
worden moet met minstens 2 jaar lid zijn van de technische
commissie.

Art. 31.

De technisch directeur en de assistent(en)-technisch directeur
worden benoemd voor een periode van vier jaar.

Art. 32.

Indien de technisch directeur of een assistent technisch directeur
ontslag neemt, ontslagen wordt of komen te overlijden, zal het
lid dat in de plaats komt, de lopende termijn van 4 jaar afwerken

art. 33.

De technisch directeur heeft de leiding over de technische
commissie en bepaalt het te doceren programma.

Art. 34.

De hoogst aanwezige assistent technisch directeur vervangt de
technisch directeur telkens deze verhinderd is.
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Art. 35.

De technisch directeur, de assistent technisch directeur of een lid
van de technische commissie kan door de raad van bestuur ten
allen tijde ontslagen worden indien zij hun functie niet naar
behoren uitoefenen, of het ingediende beleidsplan niet volgen.

HOOFDSTUK IV : FEDERAAL PROGRAMMA
Art. 36.

Er bestaat een federaal programma voor 1e, 2e en 3e dan. Dit
federaal programma kan enkel gewijzigd en / of aangevuld
worden door de technisch directeur met het akkoord van de
assistent technisch directeur en minstens twee derde van de
overige leden van de technische commissie.

TITEL III : DANGRAADTRAININGEN – STAGES - CLUBBEZOEKEN
HOOFDSTUK I : DANGRAADTRAININGEN
Art. 37.

De V.J.J.F. - stijl DE WIT organiseert minimaal één keer per
maand een dangraadtraining, behoudens in de maand juli.

Art. 38.

Tijdens deze dangraadtraining wordt er les gegeven door de
leden van de technische commissie onder leiding van het
technisch directeur.

Art. 39.

Tijdens de dangraadtrainingen wordt enkel het federale
programma 1e, 2e en 3e Dan worden onderwezen, indien hiervoor
geïnteresseerden aanwezig zijn.

Art. 40.

Al de blauwe, bruine en zwarte gordels van clubs aangesloten bij
de V.J.J.F. vzw, mogen deelnemen aan de dangraadtrainingen.

Art. 41.

Elk lid zal, vanaf dat het de blauwe gordel of hoger heeft
behaald, bij een dangraadtraining zijn aanwezigheid registreren
door persoonlijk zijn handtekening te plaatsen op de
aanwezigheidslijst die door het secretariaat voorzien wordt.
Indien er geen handtekening geplaatst is, kan het lid nadien
deze dangraadtraining niet meer laten meetellen.

HOOFDSTUK II : STAGES
Art. 42.

De V.J.J.F. - stijl DE WIT zal elk jaar minimum één stage
organiseren.
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Art. 43.

De V.J.J.F. - stijl DE WIT kan beslissen afzonderlijke stages te
organiseren voor de jeugd en voor de volwassenen.

Art. 44.

Tijdens deze stages wordt er lesgegeven door hetzij de
technische commissie, hetzij clublesgevers of gastlesgevers.

Art. 45.

Tijdens stages mogen ook technieken worden gedoceerd die niet
tot het federale programma behoren.

Art. 46.

Al de stages staan onder de leiding van de technisch directeur.

HOOFDSTUK III : CLUBBEZOEKEN
Art. 47.

Elke club aangesloten bij de V.J.J.F. - stijl DE WIT kan jaarlijks
bezocht worden door één of meer vertegenwoordigers van de
technische commissie, die aan al de aanwezige leden van de club
les zullen geven.

Art. 48.

Tijdens het clubbezoek mogen ook technieken worden gedoceerd
die niet tot het federale programma behoren.

HOOFDSTUK IV : KLEDIJ
Art. 49.

De leden dragen tijdens de federale trainingen en stages vanaf
de graad van blauwe gordel een zwarte gi (oefenpak) bestaande
uit een vest, een broek en de door het lid reeds behaalde gordel.
De vrouwelijke leden dragen onder de vest een t-shirt.

Art. 50.

De leden dragen op hun vest, langs de linkerzijde het federale
kenteken en daaronder het clubkenteken. De kentekens van de
Sport Vlaanderen diploma’s worden op de linkermouw gedragen

Art. 51.

De gordel wordt vooraan geknoopt met een platte knoop.

Art. 52.

De leden van de technische commissie dragen een blauwe gi met
het gouden federale kenteken, zonder clubkenteken en met
vermelding van hun naam en hoedanigheid en het kenteken van
hun Sport Vlaanderen diploma op de linkermouw

Art. 53.

De dan-graden worden op de gordel aangebracht op de volgende
manier :
- 1e Dan : een zwarte gordel met daarop een kenteken met 1
zilveren streepje;
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2e Dan : een zwarte gordel met daarop een kenteken met 2
zilveren streepjes;
- 3e Dan : een zwarte gordel met daarop een kenteken met 3
zilveren streepjes;
- 4e Dan : een zwarte gordel met daarop een kenteken met 4
zilveren streepjes;
- 5e Dan : een zwarte gordel met daarop een kenteken met 5
zilveren streepjes;
- 6e Dan t.e.m. 8e Dan : een rood-wit geblokte gordel met het
aantal streepjes gelijk aan de behaalde dangraad;
- 9e Dan : een rode gordel gordel met negen streepjes;
- 10e Dan : een rode gordel gordel met tien streepjes;
De streepjes worden gedragen langs de linkerzijde van het
lichaam wanneer de gordel geknoopt is.
-

Art. 54.

De hoofdlesgevers van een club dragen op hun gordel twee
zilveren sterren en lesgevers van een club één zilveren ster. De
leden van de technische commissie dragen op hun gordel twee
gouden sterren. De assistent(en) technisch directeur draagt drie
gouden sterren en de technisch directeur 4 gouden sterren. De
Dangraadstreepjes van de leden van de technische commissie
zijn ook in het goud.

Art. 55.

Alle andere versieringen, behoudens de kenji op de gordel, dan
deze in dit hoofdstuk reeds vermeld, zijn verboden op het zwarte
oefenpak. Uurwerken, halskettingen, armbanden, ringen,
oorringen, etc. kortom alle voorwerpen die het lid of diens
partner kunnen kwetsen mogen niet gedragen worden tijdens de
trainingen en stages.

Art. 56.

Elk lid zal er voor zorgen dat bij de aanvang van de trainingen en
stages zijn lichaam en in het bijzonder zijn handen en voeten
rein zijn. Nagels van vingers en tenen moeten proper en kort
geknipt zijn. Vuile en/of gescheurde oefenpakken zijn op de mat
niet toegelaten.

Art. 57.

De technisch directeur kan een lid de toegang tot de mat
weigeren indien deze niet aan het voorgaande voldoet, of indien
deze te luidruchtig of dronken is.

TITEL IV : EXAMENREGLEMENT
HOOFDSTUK I. EXAMENJURY – EXAMENDATA
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Art. 58.

De examenjury bestaat uit vijf beschikbare leden van de
technische commissie hiertoe aangeduid door de technisch
directeur. Indien geen vijf leden beschikbaar zijn moet de jury uit
drie leden bestaan, bij voorrang leden van de technische
commissie. Om in de jury te kunnen zetelen moeten de juryleden
een Dangraad hebben die minstens gelijk is aan de Dangraad
waarvoor examen wordt afgelegd. Indien er onvoldoende leden
zijn van de technische commissie met een Dangraad die hoog
genoeg is, mag er beroep worden gedaan op ereleden van de
technische commissie om de jury te vervolledigen en indien ook
deze niet beschikbaar zijn op andere leden van stijl DE WIT met
een Dangraad die hoog genoeg is

Art. 59.

De examenjury wordt voorgezeten door de technisch directeur,
of bij diens afwezigheid door de door de technisch directeur
aangewezen assistent technisch directeur.

Art. 60.

De examens zullen twee keer per jaar georganiseerd worden in
mei en november.

HOOFDSTUK II : EXAMENAANVRAAG – AANVRAAG TOT AUTOMATISCHE
GRADUATIE
Art. 61.

Elke examenaanvraag en aanvraag tot automatische graduatie
dient ondertekend te worden door de kandidaat en door diens
hoofdlesgever en moet schriftelijk te worden ingediend bij de
voorzitter van de V.J.J.F. - stijl DE WIT vzw en dit uiterlijk twee
maanden voorafgaand aan het examen. Voor leden van de
technische commissie moet de aanvraag ondertekend worden
door de technisch directeur.

Art. 62.

Elke kandidatuur voor examen of voor automatische graduatie
wordt voorafgaand onderzocht door de technische commissie.
Indien de kandidaat niet voldoet aan de hierna vermelde
voorwaarden van huidig reglement voor examen of automatische
graduatie, wordt de aanvraag geweigerd.

Art. 63.

Elke kandidaat moet aangesloten zijn bij een
aangesloten is bij de V.J.J.F. - stijl DE WIT vzw.

club die

HOOFDSTUK III : TOEGANG TOT EXAMENZAAL – EXAMENPARTNERS
Art. 64.

De federale examens gebeuren achter gesloten deuren en enkel
de volgende personen mogen aanwezig zijn :
- de leden die de jury vormen;
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-

de leden van de raad van bestuur van de V.J.J.F. - stijl DE
WIT vzw;
de afgevaardigden van de V.J.J.F. vzw;
de kandidaat tijdens zijn examen samen met zijn partners;
de hoofdlesgever en de voorzitter van de club van de
kandidaat, dit tijdens het examen van de kandidaat van hun
club.

Art. 65.

De examenpartners moeten minimum de graad van groene
gordel behaald hebben.

Art. 66.

Een kandidaat kan enkel examen afleggen indien hij aan de hand
van zijn budopas kan bewijzen dat hij en zijn partners
aangesloten zijn bij de V.J.J.F. - stijl DE WIT vzw en hij en zijn
partners verzekerd zijn.

Art. 67.

De examinant zal binnen de maand na zijn examen een
feedbackformulier ontvangen vanwege de technisch directeur
met positieve feedback en eventuele werkpunten.

HOOFDSTUK IV : EXAMENVOORWAARDEN EN EXAMENPROGRAMMA 1e
DAN T.E.M. 5e DAN
Art. 68.

Aanwezigheidspunten kunnen worden behaald op stijltechnische
trainingen en op stages.

Art. 69.

Examenvoorwaarden voor 1e dan :
- minimum 3 jaar regelmatig jiu-jitsu beoefenen;
- minimum 1 jaar drager zijn van de bruine gordel;
- minimum 16 jaar oud zijn;
- minimum 10 actieve punten hebben behaald sinds het
behalen van de blauwe gordel, waarvan minstens 7 bij de
stijl DE WIT. Er moet minimum 50 % van deze
aanwezigheidspunten behaald zijn sinds het behalen van de
bruine gordel;
- De cursus Ju-Jitsu en recht deel 1 bij de V.J.J.F. vzw
gevolgd hebben;
- De cursus E.H.B.O. bij de V.J.J.F. vzw gevolgd hebben of
een attest hebben dat door de V.J.J.F. vzw hiervoor
aanvaard wordt.

Art. 70.

Examenprogramma voor 1e dan :
- normale uitvoering van het 1e dan programma;
- vrij gevecht tegen twee tegenstanders;
- mondeling examen van druk- en slagpunten op het lichaam.

Art. 71.

Examenvoorwaarden voor 2e dan :
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-

minimum 2 jaar drager zijn van de 1e dan;
minimum 18 jaar zijn;
minimum 20 punten hebben behaald, waarvan minstens 15
bij de stijl DE WIT.
De cursus Ju-Jitsu en recht deel 2 bij de V.J.J.F. vzw
gevolgd hebben;
De cursus E.H.B.O. bij de V.J.J.F. vzw gevolgd hebben of
een attest hebben dat door de V.J.J.F. vzw hiervoor
aanvaard wordt.

Art. 72.

Examenprogramma voor 2e dan :
- worpenkata 1 uitvoeren;
- technische uitvoering van het de helft van het 1e dan
programma;
- normale uitvoering van het 2e dan programma;
- vrij gevecht tegen twee tegenstanders.

Art. 73.

Examenvoorwaarden voor 3e dan :
- minimum 3 jaar drager zijn van de 2e dan;
- minimum 21 jaar zijn;
- minimum 30 punten hebben behaald, waarvan minstens 18
bij de stijl DE WIT.

Art. 74.

Examenprogramma voor 3e dan :
- worpenkata 2 uitvoeren;
- technische uitvoering van 1/3 van het 1e dan programma en
1/3 van het 2e dan programma;
- normale uitvoering van het 3e dan programma;
- vrij gevecht tegen twee tegenstanders.

Art. 75.

Examenvoorwaarden voor 4e dan :
- minimum 4 jaar drager zijn van de 3e dan;
- minimum 25 jaar zijn;
- minimum 40 punten hebben behaald, waarvan minstens 24
bij de stijl DE WIT.

Art. 76.

Examenprogramma voor 4e dan :
- zelf een proefschrift met een kata opstellen van 12 grepen,
waarvan 4 verdedigingen tegen een aanval op de pols,
revers of mouw, 4 verdedigingen tegen rechtstreekse stoot
of stamp en 4 verdedigingen tegen een keelgreep of
wurging;
- het proefschrift bevat per greep minstens 4 foto’s met uitleg
naar analogie met het boek technieken zwarte gordel;
- deze kata uitleggen en demonstreren op snelheid;
- er moeten bij minstens 3 van 12 grepen variaties op
technieken van stijl DE WIT getoond worden.
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-

over deze kata kan de kandidaat door de technische
commissie ondervraagd worden.

Art. 77.

Examenvoorwaarden voor 5e dan :
- minimum 5 jaar drager zijn van de 4e dan;
- minimum 30 jaar zijn
- minimum 50 punten hebben behaald, waarvan minstens 28
bij de stijl DE WIT.

Art. 78.

Examenprogramma voor 5e dan :
- zelf een proefschrift met kata voorstellen van 12 grepen,
waarvan 4 verdedigingen tegen een yoko atemi binnen- of
buitenkant, 4 verdedigingen tegen swing of uppercut en 4
verdedigingen tegen een gewapende aanval (wapen naar
keuze);
- dit programma mag niet hetzelfde zijn als het programma
dat de kandidaat heeft voorgebracht voor 4e Dan;
- het proefschrift bevat per greep minstens 4 foto’s met uitleg
naar analogie met het boek technieken zwarte gordel;
- dit programma uitleggen en demonstreren op snelheid;
- er moeten bij minstens 3 van 12 grepen variaties op
technieken van stijl DE WIT getoond worden.
- over dit programma kan de kandidaat door de technische
commissie ondervraagd worden.

HOOFDSTUK V : GRADUATIE 6e DAN T.E.M. 8e DAN
Art. 79.

Voorwaarden voor graduatie 6e dan :
- minimum 6 jaar drager zijn van de 5e dan;
- minimum 60 punten behalen conform de tabel van de weg
van de Nijido, waarvan minstens 10 in de laatste twee jaar.

Art. 80.

Voorwaarden voor graduatie 7e dan :
- minimum 7 jaar drager zijn van de 6e dan;
- minimum 70 punten behalen conform de tabel van de weg
van de Nijido, waarvan minstens 10 in de laatste twee jaar.

Art. 81.

Voorwaarden voor graduatie 8e dan :
- minimum 8 jaar drager zijn van de 7e dan;
- minimum 80 punten behalen conform de tabel van de weg
van de Nijido, waarvan minstens 10 in de laatste twee jaar.

Art. 82

De verhogingen vanaf 6e Dan moeten een positief advies krijgen
van de technische commissie van de V.J.J.F. - stijl DE WIT vzw.

HOOFDSTUK VI : GRADUATIES TECHNISCHE COMMISSIE
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Art. 83.

De graduaties vanaf 6e Dan voor de leden van de technische
commissie worden in dit hoofdstuk bepaald.

Art. 84.

Voorwaarden voor graduatie 6e dan :
- minimum 5 jaar drager zijn van de 5e dan;
- minimum 60 punten behalen conform de tabel van de weg
van de Nijido, waarvan minstens 10 in de laatste twee jaar.

Art. 85.

Voorwaarden voor graduatie 7e dan :
- minimum 6 jaar drager zijn van de 6e dan;
- minimum 70 punten behalen conform de tabel van de weg
van de Nijido, waarvan minstens 10 in de laatste twee jaar.

Art. 86.

Voorwaarden voor graduatie 8e dan :
- minimum 6 jaar drager zijn van de 7e dan;
- minimum 80 punten behalen conform de tabel van de weg
van de Nijido, waarvan minstens 10 in de laatste twee jaar.

Art. 87

Voorwaarden voor graduatie 9e dan :
- minimum 6 jaar drager zijn van de 8e dan;
- minimum 90 punten behalen conform de tabel van de weg
van de Nijido, waarvan minstens 10 in de laatste twee jaar.

Art. 88.

Voorwaarden voor graduatie 10e dan :
- minimum 6 jaar drager zijn van de 9e dan;
- minimum 100 punten behalen conform de tabel van de weg
van de Nijido,, waarvan minstens 10 in de laatste twee jaar.
- actief lid of erelid zijn van de technische commissie.

Art. 89.

De verhogingen vanaf 6e Dan voor leden van de technische
commissie moeten positief advies krijgen van de technisch
directeur.

Art.90.

De Technisch directeur kan eveneens ereleden van de technische
commissie voordragen voor deze graduaties onder de
voorwaarden vermeld in dit hoofdstuk.

HOOFDSTUK VII : EVALUATIE VAN DE EXAMENS
Art. 91.

De examens worden door de voltallige jury beoordeeld. Elk der
juryleden geeft punten op 20. Alle punten worden samengeteld
en het gemiddeld percentage wordt berekend nadat het hoogste
en laagste cijfer werden weggelaten. Indien de kandidaat 60 %
of meer heeft behaald, is hij geslaagd in het examen. De
juryleden moet hun punten kunnen verantwoorden. Er kunnen
punten worden afgetrokken als volgt :
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-

gebrek aan snelheid (maximaal -2)
geen gebruik van kia (geluid) (maximaal -2)
geen verdedigende houding na de greep (maximaal -2)
slecht vrij gevecht (maximaal -2)
Slechte theorie (maximaal -1)
Slechte techniek (onbeperkt doch met aanduiding van de
grepen).

Art. 92.

Indien de kandidaat tussen de 50 % en 60 % haalt is deliberatie
mogelijk. Bij de deliberatie stemt elke der leden van de
examenjury voor geslaagd of niet geslaagd. Bij staking van
stemmen beslist de voorzitter van de examenjury.

Art. 93.

Het resultaat dat aan de kandidaat wordt mede gedeeld, ook na
deliberatie, kan enkel “geslaagd” of “niet geslaagd” zijn. De
individuele punten van de juryleden worden niet aan de
kandidaat mede gedeeld.

TITEL V : TUCHT – AANSPRAKELIJKHEID – OVERGANG NAAR EEN ANDERE
CLUB
HOOFDSTUK I. TUCHT- DISCIPLINE
Art. 94.

Bij het betreden of verlaten van de oefenmat, zal er steeds naar
het midden van de mat gegroet worden. Er wordt tevens op de
mat gegroet naar de lesgevers van de technische commissie
telkens men deze om uitleg of hulp gaat vragen, en bij het
beëindigen van dit gesprek.

Art. 95.

Indien men te laat is , dient men eerst toestemming te vragen
aan de technisch directeur, of diens vervanger, om de oefenmat
te mogen betreden. Indien men de oefenmat tijdens de training
wil verlaten moet men eveneens eerst toestemming te vragen
aan de technisch directeur, of diens vervanger.

Art. 96.

Iedereen die een dangraadtraining, een stage of een clubbezoek
volgt, onderwerpt zich aan het gezag van de lesgevers van de
technische commissie.

Art. 97.

De technisch directeur, of diens vervanger, neemt kennis van alle
probleemgevallen die zich voordoen tijdens een federale training,
een stage of een clubbezoek waarbij tuchtrechtelijk moet worden
opgetreden.

Art. 98.

De technisch directeur, of diens vervanger, kan bij gemotiveerde
beslissing de volgende tuchtmaatregelen uitspreken :
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-

berisping;
de betrokkene van de mat sturen;
een schrapping van een onbeperkt aantal punten.
een schorsing van bepaalde duur.

Art. 99.

Beroep tegen de tuchtmaatregelen is mogelijk bij het
beroepscollege bestaande uit al de leden van de technische
commissie, behoudens het lid dat de tuchtmaatregel heeft
opgelegd.

Art. 100.

Het beroep moet op straffe van verval binnen de 15 dagen na
kennisgeving van de tuchtmaatregel aan de betrokkene, worden
ingesteld met een e-mailbericht of aangetekend schrijven gericht
aan de voorzitter van de raad van bestuur.

Art. 101.

Een uitsluiting van een niet-werkend lid kan enkel door de raad
van bestuur worden uitgesproken.

HOOFDSTUK II : AANSPRAKELIJKHEID
Art. 102.

De V.J.J.F. - stijl DE WIT vzw is niet verantwoordelijk voor
diefstal, verlies van persoonlijke voorwerpen van welke aard of
waarde ook, dewelke zou plaatsvinden tijdens manifestaties die
de V.J.J.F. - stijl DE WIT vzw organiseert. De V.J.J.F. - stijl DE
WIT vzw is niet verantwoordelijk voor ongeval veroorzaakt door
derden.

HOOFDSTUK III. OVERGANG NAAR EEN ANDERE CLUB
Art. 103.

Indien een lid van een club, aangesloten bij de V.J.J.F. - stijl DE
WIT vzw, wenst over te gaan naar een andere club aangesloten
bij de V.J.J.F. vzw, dan zal dit geregeld worden via de V.J.J.F.
vzw
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