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VOORAF 

  

Iaidovereniging Kodokan 

Postadres:    

Drinkwaterweg 310 

3063 JC Rotterdam 

Nederland  

 

Internet: www.kodokan-rotterdam.nl  

E-mail: info@kodokan-rotterdam.nl  

 

KvK: 53770374  

Rabobankrekening: NL34RABO0148928684 ten name van Iaidovereniging Kodokan, te 

Rotterdam. 

 

 

Het huishoudelijk reglement van Iaidovereniging Kodokan wordt vastgesteld door het bestuur 

van deze Iaidovereniging en kan te allen tijde gewijzigd worden.  

 

Beschreven in dit reglement worden lidmaatschap, gedragsregels en taakstelling voor bij  

Iaidovereniging Kodokan betrokken leden en personen. Mede worden punten beschreven 

betreffende de algemene gang van zaken binnen Kodokan. 

 

In alle gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, besluit het bestuur.  
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I. LEDEN EN LIDMAATSCHAP 

 

Alle betalingen aan Iaidovereniging Kodokan dienen te geschieden op Rabobankrekening: 

NL34RABO0148928684 ten name van Iaidovereniging Kodokan, te Rotterdam. 

 

Iaidovereniging Kodokan kent op het moment drie soorten lidmaatschappen: iaido leden, jodo 

leden en incidentele leden. 

  

Iaido leden betalen een bijdrage van €27,50 per maand. Deze bijdrage wordt voor aanvang  

van de betreffende maand voldaan.  

 

Jodo leden betalen een bijdrage van €15 per maand. Deze bijdrage wordt voor aanvang  

van de betreffende maand voldaan.  

 

De contributie wordt per maand vooruit betaald door middel van overschrijving op het 

bankrekeningnummer. De contributie dient tijdens de vakantieperiode en ziekte te worden 

doorbetaald. We adiseren iedereen dringend om hiervoor een automatische opdracht in te 

stellen. 

 

Leden die €27,50 per maand betalen mogen zowel deelnemen aan de iaido als aan de jodo 

lessen, mits dit is goedgekeurd door het bestuur en het technisch kader.  

 

Uiterlijk zes maanden na het ingaan van het lidmaatschap dienen iaido en jodo leden 

individueel lid te worden van de Nederlandse Kendo Renmei, de nationale bond, ten behoeve 

van examens, toernooien en trainingen. Tegelijkertijd sluiten iaido leden zich aan bij de 

Nederlandse Stichting Shinkage-ryu om interne examens af te kunnen leggen en deel te 

nemen aan koryutrainingen (voor iaido) en -seminars. 

  

Als incidentele leden worden beschouwd alle overige leden; daarbij kan gedacht  

worden aan eenmalige betalingen, leden aan beginnerscursussen of seminars, leden  

van Shinkage-ryu zusterdojo’s die regelmatig bij Kodokan komen trainen etc.  

De hoogte van de ledenbijdrage wordt door het bestuur vastgesteld. Met een  

aanmeldingsformulier (verkrijgbaar bij de penningmeester) kan lidmaatschap aangevraagd 

worden, bevestiging volgt na acceptatie door dojoleiding en bestuur. Opzegging van het 

Kododan lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij de penningmeester.  

  

Leden betalen jaarlijks, op verzoek van de Stichting Shinkage Ryu, een bijdrage van €30. Deze 

bijdrage is inbegrepen in de maandelijkse contributie. 

 

In overleg kunnen dojoleiding en bestuur ertoe besluiten een lid uit te sluiten van verdere 

deelname aan activiteiten van Kodokan.  

 

Bij langdurige ziekte, dan wel vanwege persoonlijke omstandigheden, kan in overleg met het 

bestuur (op verzoek van het betreffende lid), worden besloten de betaling van de contributie 

tijdelijk op te schorten met behoud van het lidmaatschap. 

 

Een betalingsregeling voor de contributie is bespreekbaar bij de penningmeester. Het is 

uiteindelijk aan de penningmeester om akkoord te gaan met een betalingsregeling. Bij het niet 

nakomen van de betalingsregeling is de penningmeester gemachtigd het lidmaatschap van het 

betreffende lid op te zeggen. 
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II. BESTUUR EN BELEID  

  

Het bestuur wordt gevormd door de voorzitter, penningmeester, secretaris en de 

vertegenwoordiger van het technisch kader.  

  

De voorzitter concretiseert de visie van Kodokan door doelstellingen op te stellen en personen 

werkzaam binnen de stichting te assisteren bij de verwezenlijking daarvan. Daarnaast zit de 

voorzitter de bestuursvergaderingen voor.  

  

De secretaris en penningmeester dragen zorg voor het administratieve reilen en zeilen binnen 

Kodokan. De secretaris is verantwoordelijk voor het verzorgen van correspondentie (zowel 

intern als extern), zorg dragen voor nieuwsbrieven (wanneer mogelijk), het opstellen van 

bestuurs-notulen en -documenten. 

 

De penningmeester heeft tot taak de gezonde financiële toestand van Kodokan te waarborgen. 

Daaronder wordt onder andere verstaan het financiële beheer binnen Kodokan, zijnde het 

bijhouden van een ledenbestand, het opstellen van begrotingen en bijhouden van de balans, 

het bijhouden van verschuldigde contributies en het verzorgen van betalingen.  

 

Jaarlijks belegt het bestuur een bijeenkomst voor iaido- en jodo-leden waarop de jaarstukken 

en toekomstplannen gepresenteerd en besproken worden. Daarnaast zijn begroting en 

jaarverslag inzichtelijk voor alle iaido en jodo leden (die geen betalingsachterstand in de 

contributie hebben, mits goedgekeurd door de penningmeester). 

 

De positie van voorzitter is tot nader order niet beschikbaar om opgevolgd te worden. Voor de 

functie van secretaris en penningmeester zal jaarlijks worden bekeken of er enthousiaste 

kandidaten binnen Kodokan zijn die deze posities willen bekleden. Tijdens de algemene 

ledenvergadering kan in goed overleg een nieuwe secretaris en penningmeester worden 

gekozen. De voorzitter heeft ten alle tijde het laatste woord betreffende wie de functie van 

secretaris en penningmeester uiteindelijk gaan bekleden. 

 

De datum voor de algemene ledenvergadering zal door het bestuur worden vastgesteld. Er zal 

minimaal eenmaal per jaar een ledenvergadering zijn. 

  

De vertegenwoordiger technisch kader (dojo-leider) heeft als taak het uitdragen van de 

verschillende aspecten van budo, technische ontwikkeling van dojo leden, en hun 

voorbereiding op examens en wedstrijden.  

  

Iaidovereniging Kodokan werkt samen met de Nederlandse Stichting Shinkage-ryu (NSSR). Ten 

behoeve van de communicatie vanuit de NSSR zullen de naam, email adres, geboortedatum, 

graad en datum van behaalde graad worden opgenomen in de administratie van de NSSR. 

 

III. TAAKVERDELING EN COMMISSIES  

  

Het bestuur kan, ook op verzoek van leden, commissies instellen om hen bij te staan in het 

draaiend houden van Kodokan. Momenteel bestaan de volgende commissies met de volgende 

samenstelling:  

• Technisch kader iaido: zie IV hieronder voor samenstelling en taak. 

• Technisch kader jodo: zie IV hieronder voor samenstelling en taak.   

• Internetcommissie: draagt zorg voor de internetpagina's.    

• Activiteitencommissie: organiseert evenementen, activiteiten en uitjes. 

• Raadgevers: zij worden geraadpleegd, mocht daartoe aanleiding zijn. 
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IV. TECHNISCH-INHOUDELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID TRAININGEN  

 

 

Iaido 

  

Het bestuur stelt een dojo-leiding aan. Wanneer deze bestaat uit meer dan één persoon zal er 

tevens een hoofd dojo-leider benoemd worden welke bij onenigheid binnen de dojo leiding het 

laatste woord heeft. Bij de keuze wordt onder andere rekening gehouden met lesgevende 

ervaring en kwaliteiten van kandidaten, gradatie, en sociale aspecten.  

 

De taken bestaan onder meer uit het uitdragen van de verschillende aspecten van budo, 

technische ontwikkeling van dojo-leden, en hun voorbereiding op examens en wedstrijden. Bij 

de uitoefening daarvan wordt de dojo-leiding ondersteund en geassisteerd door het technisch 

kader van Kodokan. Dit kader wordt door de dojo-leiding samengesteld uit dojo-leden van 

sandan (3-dan) of hoger, en neemt deel aan de kadertrainingen van de  

Nederlandse Iaidovereniging Shinkage-ryu.  

  

De dojo-leiding, is verantwoordelijk voor de inhoud van de trainingen en de uitoefening van  

budo binnen de dojo, in lijn met de inzichten van Matsuoka-sensei en zijn directe opvolgers. 

 

Een programmatische aanpak zal zorgen voor een evenwichtig aanbod van klassikaal, en 

persoonsgericht trainen, alsmede van specifieke voorbereiding voor examens of wedstrijden. 

Wanneer de dojo-leiding zelf de les niet kan geven, zorgt deze voor vervanging die ingelicht 

wordt over de gewenste invulling van de training. De vervanger brengt aan de dojo-leiding 

verslag uit over het verloop van de training. Bij onenigheid binnen de dojo-leiding is de stem 

van de hoofd dojo-leider doorslaggevend.  

  

  

Jodo 

Voor jodo geldt in grote lijnen hetzelfde als voor iaido. De dojo-leiding voor jodo zal zijn/haar 

eigen ervaring en inzicht inzetten om de kwaliteit van de les, alsmede het technisch niveau van 

de leden te verhogen.  

 
Jodo leden kunnen gebruik maken van de jo, die aanwezig zijn op de vereniging. 
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V. ALGEMENE VERANTWOORDELIJKHEID TRAININGEN  

  

De dojo is een ruimte waar gevechtskunst wordt beoefend (gebruikelijk onder toezicht van een 

dojo-leiding). Ben je er echter van bewust dat binnen de dojo wapens gebruikt worden, door je 

actief in deze ruimte te begeven, beweeg je je in een gevaarlijke omgeving.  

 

De wapens (en eventuele andere attributen) die in de dojo gebruikt worden, moeten door de 

dojoleiding beoordeeld en toegelaten zijn. Daarnaast dient éénieder zorg te dragen voor goed 

gebruik en onderhoud van het materiaal. Hoewel de dojo-leiding bepaalt wat en hoe er 

getraind wordt, draagt iedere aanwezige bij trainingen verantwoordelijkheid voor het 

verantwoord omgaan met zichzelf en anderen. Hou rekening met anderen en vermijdt 

gevaarlijke situaties!  

 

a) De voor Iaido en/of Jodo noodzakelijke beschermingsmiddelen (bv. kniebeschermers) 

dienen, direct na de kennismakingsperiode/beginnerscursus, aangeschaft te worden en 

tijdens trainingen, wedstrijden en seminars gedragen te worden.  

 

b) De voor Iaido en/of Jodo noodzakelijke iaito/bokken/Jo/enz, kortgezegd alle metalen en 

houten (trainings-)wapens, worden door de Nederlandse wet doorgaans als echte 

wapens beschouwd. Daarom dient elk lid zijn of haar trainingswapen(s) tijdens 

transport verpakt te hebben conform de daarvoor door de Nederlandse wet opgestelde 

regelgeving. 

 
c) Nieuwe en beginnende leden mogen alleen met een door de dojo-leiding goed 

bevonden houten bokken en jo deelnemen aan trainingen, wedstrijden en seminars. 

 
d) Iaido leden mogen alleen met een door de dojo-leiding goed bevonden iaito deelnemen 

aan trainingen, wedstrijden en seminars. Het is aan de dojo-leiding om het moment te 

bepalen wanneer een iaido lid mag overgaan van een bokken naar een iaito. 

 
e) Iaido leden mogen alleen met een door de dojo-leiding goed bevonden shinken (scherp 

zwaard) deelnemen aan trainingen, wedstrijden en seminars. Het is aan de dojo-leiding 

om het moment te bepalen wanneer een iaido lid mag overgaan van een iaito naar een 

shinken. 

 

f) Ongeacht met welk wapen een lid, door de dojo-leiding, is toegezegd te mogen trainen, 

de dojo-leiding mag te allen tijde terugkomen op deze toezegging wanneer de dojo-

leiding zich daartoe genoodzaakt ziet.  
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VI. DISCIPLINES BEOEFEND BINNEN KODOKAN  

  

Binnen Kodokan worden de volgende disciplines beoefend:  

• ZNKR iaido (ook wel "seitei"): gevolgd worden allereerst de lessen van Matsuoka 

sensei, daarna in volgorde, zijn opvolgers, het ZNKR instructieboek, de Nederlandse 

Kendo Renmei (NKR).  

• Koryu iaido (vanaf 3-kyu): Shinkage-ryu in de lijn van Kashima Kiyotaka sensei, Akita 

Moriji sensei, Matsuoka Yoshitaka sensei, en diens toekomstige opvolger Kinomoto 

Miyuki sensei. 

• ZNKR Jodo. 

 

  

Er wordt tweemaal per week twee uur iaido getraind (inclusief een half uur vrij trainen op één 

van de twee lesdagen, tenzij anders bepaald door het bestuur). Van iaidoka (iaido 

beoefenaars) wordt verwacht dat zij intern 3- en 2-kyu examens afleggen, alvorens 1-kyu en 

daarna dan examens af te leggen via de Nederlandse Kendo Renmei – daartoe is tijdig 

lidmaatschap van de NKR vereist. De exameneisen zijn in documenten vastgelegd en 

beschikbaar.  

 

Iaido leden zijn verplicht het individueel lidmaatschap van de Nederlandse Kendo Renmei 

(NKR) aan te gaan. Behoudens, in bijzondere gevallen, dispensatie van het bestuur. 

 

Jodo wordt wekelijks anderhalf uur getraind.  

 

Zowel voor iaido als voor jodo geldt dat er normaliter bij voldoende animo tijdens de 

zomervakantie één avond per week kan worden doorgetraind. Het bestuur beslist uiteindelijk 

of deze zogeheten zomertrainingen zullen doorgaan. 

 

 

 

Let op!!  

Het is ongebruikelijk voor iaidoka in het algemeen om bij meerdere scholen of sensei's te 

trainen. Overleg daarom altijd eerst met het bestuur alvorens deel te nemen aan trainingen 

van een andere school of sensei. Via de hiërarchische route binnen iaido zal je aanvraag dan 

officieel bij de betreffende school of sensei terecht komen. 
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VII. GEDRAGSREGELS BINNEN DE DOJO EN BIJ DEELNAME AAN ACTIVITEITEN  

  

a) Reiho en saho (Japanse etiquette) vormen een integraal onderdeel van budo.  

 

b) Wees op tijd aanwezig bij de trainingen. Meldt eventuele vertraging tijdig.  

 

c) Een goede training is een ongestoorde training. Licht de dojo-leiding vooraf in als er 

bijzondere omstandigheden zijn waardoor je bereikbaar moet zijn tijdens een training. 

Wanneer er zelfstandig getraind wordt, laat anderen dat dan ook doen, en blijf bezig 

met je eigen training. 

 

d) Verwacht wordt dat aandacht wordt besteed aan lichamelijke verzorging, zoals schone 

en geknipte nagels, en dat de budokleding en onderkleding schoon en fris is. 

 
e) Een goede dojo is een schone dojo. De dojo, kleedkamer en doucheruimte dienen 

schoon te worden achtergelaten. 

 

f) Het is niet toegestaan de dojo met schoenen te betreden, ook is het niet toegestaan om 

tijdens de les etenswaren of drank in de dojo te nuttigen. De dojo-leiding beslist over 

uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld, warm weer, diabetici. 

 

g) Voor alle ruimten geldt een rookverbod.  

 

h) Informeer de dojo-leiding over blessures, ziekte of relevant medicatiegebruik. Draag 

geen horloges of sieraden tijdens de training.  

 
i) Indien er sprake is van chronische aandoeningen, zoals cara, epilepsie e.d. die de 

sportbeoefening echter niet behoeven te belemmeren, maak hiervan altijd melding bij 

de dojo-leiding opdat hiermee tijdens de lesuren rekening kan worden gehouden. 

 

j) Het is leden bekend dat Kodokan zich niet aansprakelijk acht voor enig ongeval, letsel 

en of blessure ontstaan tijdens lesuren. 

 

k) Tijdens lesuren dienen de training- en veiligheidsinstructies van de lesgevers nauwgezet 

opgevolgd te worden. 

 

l) Verlaten van de dojovloer gebeurt met instemming van de dojo-leiding.  

 

m) Budo impliceert toewijding, meldt (langdurige) afwezigheid bij de dojo-leiding.  

 

n) Officiële Iaido kleding bestaat uit een hakama (zwart of wit), iaidogi (overjasje, zwart of 

wit) en een juban (onderjasje, wit). Voor Jodo geldt hetzelfde kledingvoorschrift. 

 

o) Tijdens nationale en internationale wedstrijden, demonstraties, tijdens trainingen van 

Kodokan (of bij een gast vereniging) en overige officiële aangelegenheden dienen leden 

van Kodokan altijd, dan wel op verzoek van het bestuur, de officiële Iaido kleding te 

dragen. Voor Jodo geldt hetzelfde kledingvoorschrift. 
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p) Tijdens nationale en internationale wedstrijden, demonstraties en overige officiële 

aangelegenheden dienen leden van Kodokan altijd, dan wel op verzoek van het bestuur, 

een zekken ("naamplaatje") te dragen. Dit zodat voor iedereen direct duidelijk is hoe je 

heet en van welke Iaido school je bent. 

 

q) Tenzij anders vermeld dienen alle leden van Kodokan te trainen op blote voeten. Dit 

geldt ook bij deelname aan wedstrijden en seminars. Mocht een lid niet kunnen 

deelnemen op blote voeten, meld dit dan bij de dojoleiding opdat gezamenlijk naar een 

werkbare oplossing gezocht kan worden.  

 

r) Normaliter is er tijdens de trainingen een EHBO-er aanwezig. Het bestuur stimuleert 

leden om gekwalificeerd EHBO’er te worden.  

 

s) Deelnemers van de introductiecursussen dienen het cursusgeld voorafgaand aan de 

eerste les te hebben voldaan bij de penningmeester. Het cursusgeld geeft recht op 10 

lessen van elk 1 uur. Restitutie van het cursusgeld wordt niet gegeven. Bij ziekte of 

andere omstandigheden kunnen in overleg met de docent en de dojo-leiding lessen 

worden en ingehaald.  


