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Uittreksel uit de Statutaire bepalingen van de fv “Aikido-Dojo 
Aikikai Aalter” 
 
Deel 2: DOELSTELLINGEN 
 
Artikel 3 
§1. De dojo heeft tot doel: 

- studenten te onderrichten in en het beoefenen van de krijgsdiscipline Aikido in de ruimste zin 
van het woord, met alle daaraan verbonden elementen zoals attitude en (dojo)etiquette met 
inbegrip van alle actviteiten die hiermee verenigbaar zijn; 

 
Artikel 4 
§1. De hoofdlesgever (sensei), treft geen enkele verplichting op het gebied van de wijze van lesgeven 

en individuele begeleiding van de student. 
 
Artikel 5 
§1. De financiële bijdrage, geleverd door de student, geeft enkel recht op het gebruik van de 

accommodaties, verzekering en eventuele documentatie. 
§2. Deze bijdrage houdt geen vergoeding van de lesgever in, d.w.z. dat de student op geen enkele 

manier aanspraak kan maken op persoonlijke begeleiding van de leraar. De leraar begeleidt ieder 
student volgens eigen goeddunken. 

 
Deel 3: LEDEN 
 
Artikel 9 
Toetreding tot de dojo impliceert een volledig en onvoorwaardelijk akkoord met de statuten en het 
huishoudelijk reglement. De leden zullen zich in hun gedragingen door deze principes laten leiden en 
ze verbinden zich ertoe geen daden te stellen die strijdig zijn met het maatschappelijk doel van de 
vereniging of de vereniging op enigerlei wijze schade toe te brengen. 
 
Deel 4: HET BESTUUR 
 
Artikel 11 
§1. De dojo wordt beheerd volgens het principe “Eén Dojo, één Sensei” 
 
Deel 6: TOELATINGSVOORWAARDEN TOT DE DOJO 
 
Artikel 23 
§1. De kandidaat-student dient géén, door een huis-of sportarts ingevuld, verzekeringsformulier af te 

geven aan de secretaris. 
§2. Controle, door een huis- of sportarts, van de geschiktheid voor sportbeoefening van de kandidaat-

student wordt overgelaten aan het eigen initiatief van de kandidaat-student, de dojo kan hier niet 
aansprakelijk voor gesteld worden. 

 
Artikel 24 
§1. Elke student dient het inschrijvingsgeld betaald te hebben. Dit inschrijvingsgeld dient enkel als 

financiële vergoeding voor wat beschreven staat in Artikel 5. 
§4. De basisbijdrage geldt voor de periode van 1 september tot 31 augustus (met een normaal lesjaar 

van 10 maanden en voor zover de accomodaties beschikbaar zijn) en is ondeelbaar. 
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Artikel 26 
§1. De student is pas verzekerd na het betalen van het lidgeld. 

Tussentijds kan de dojo niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen. 
§2. Gasten en/of bezoekers die geen lid zijn van de dojo betreden de oefenruimte op eigen 

verantwoordelijkheid, ook hier kan de dojo niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke 
ongevallen. 

 
Artikel 27 
De initiatiefnemend oprichter kan steeds een kandidaat-student de toegang tot de dojo weigeren zonder 
hierover verantwoording af te leggen aan de kandidaat-student of aan derden. 
De initiatiefnemend oprichter kan deze beslissing nemen indien hij vermoedt dat de kandidaat-student 
(volgende lijst is indicatief, echter niet limitatief): 
- krijgsdiscipline wil studeren om hier misbruik van te maken; 
- een mentaliteit bezit die niet in overeenstemming is met de geest van Aikido; 
- niet beantwoordt aan eventuele, andere principiële kwesties; 
- niet de noodzakelijke fysische en/of mentale capaciteiten bezit om Aikido te studeren/ te 

beoefenen; 
- niet past in de groep van reeds aangenomen studenten; 
- het imago van de dojo in een slecht daglicht brengt; 
- …  . 
 
Deel 7: UITSLUITING UIT DE DOJO 
 
Artikel 29 
De initiatiefnemend oprichter kan de student de toegang tot de dojo ontzeggen indien deze niet langer 
voldoet aan de toelatingsvoorwaarden zoals beschreven in Deel 6. 
 
Artikel 30 
Het niet betalen van de jaarlijks terugkerende lidmaatschapsbijdrage of door de verzekeringsinstelling 
niet aanvaard worden staat gelijk met een vrijwillige ontslagname uit de dojo. 
 
Artikel 32 
De uittredende, ontslagnemende of ontslagen leden, alsook de erfgenamen van de overleden leden 
verzaken aan elke vermogensrechtelijke aanspraak op het maatschappelijk bezit van de vereniging. Ze 
kunnen evenmin door hen zelf of door hun rechtsvoorganger uitgekeerde bedragen terugvorderen. 
 
Artikel 33 
§1. De initiatiefnemend oprichter kan ten allen tijde een student de toegang tot de dojo ontzeggen 

zonder terugbetaling van het inschrijvingsgeld, noch integraal, noch gedeeltelijk. De reden van 
uitsluiting wordt aan de uitgewezen student meegedeeld. 

§2. De initiatiefnemend oprichter kan deze beslissing nemen indien de student (volgende lijst is 
indicatief, echter niet limitatief): 
- misbruik maakt van de hem/haar aangeleerde technieken; 
- de andere studenten, al dan niet met opzet, kwetst; 
- na (herhaaldelijke) opmerkingen van de leraar geen gehoor geeft aan diens terechtwijzingen; 
- een mentaliteit bezit die niet in overeenstemming is met de geest van Aikido; 
- de belangen en/of het imago van de dojo schaadt; 
- het gezag van de lesgever tracht te ondermijnen; 
- …  . 
 

Bovenstaande artikels vormen slechts een fragment uit de Statutaire bepalingen van de dojo, een 
exemplaar van de volledige statuten liggen steeds ter inzage in de dojo. 

 


