
Vlaamse Judofederatie Huishoudelijk Reglement 2017 
 

 Pagina : 1 / 2 18/03/2017 
 

Huishoudelijk Reglement van de VJF 

HOOFDSTUK  10  :  EERVOLLE ONDERSCHEIDINGEN 
 

 

ART. 1: Algemeen 
 

De Vlaamse Judofederatie vzw verleent jaarlijks eervolle onderscheidingen. 
 

Met uitzondering van de erkenning voor 50 jaar zwarte gordel worden de  onderscheidingen  
allen uitgereikt op de algemene vergadering van de provincie waar de kandidaat 

vergunninghouder is of waaronder het lid-club ressorteert.  

 
De erkenning voor 50 jaar zwarte gordel wordt uitgereikt op de algemene vergadering van 

de Vlaamse Judofederatie vzw.  
 

De kandidaturen dienen uiterlijk op 15 december van het jaar waarin aan de vereiste 
criteria zijn voldaan op het bondsbureau toe te komen. De aanvraag gebeurt uitsluitend op 

het daartoe voorzien formulier dat op het bondsbureau te bekomen is. 
 

ART. 73 : Bronzen medaille 

 
Kunnen een bronzen medaille bekomen:  

 leden-clubs die 10 jaar bestaan 
 de leden-vergunninghouders die deelgenomen hebben aan 25 internationale 

ontmoetingen als lid van een ploeg die België vertegenwoordigde. 
 

ART. 2 : Zilveren medaille 
 

Kunnen een zilveren medaille bekomen: 

 leden-clubs die 15 jaar bestaan 
 de leden-vergunninghouders van een clubbestuur die 10 jaar functie tellen 

 de leden-vergunninghouders die 10 jaar zwarte gordel zijn 
 de leden van de raad van bestuur, van de provinciale comité’s en van de diverse 

commissies die 10 jaar in functie zijn 
 de leden-vergunninghouders die aan 50 internationale ontmoetingen hebben 

deelgenomen als lid van een ploeg die België vertegenwoordigde 
 de leden-vergunninghouders en leden-clubs die 3 nationale titels behaald hebben 

(Bekers en kampioenschappen van België en universitaire kampioenschappen in 

zoverre deze niet hetzelfde jaar behaald werden 
 de scheidsrechters en tijdopnemers die 15 jaar ononderbroken dienst hebben 

 
ART. 3 : Gouden medaille 

 
Kunnen een gouden medaille bekomen: 

 de leden-clubs die 25 jaar bestaan. 
 de leden-vergunninghouders van een clubbestuur die 25 jaar functie tellen 

 de leden van de raad van bestuur, van de provinciale comité’s en van de diverse 

commissies die 15 jaar in functie zijn 
 de leden-vergunninghouders die een Europese, Wereld of Olympische titel 

behaalden 
 de leden-vergunninghouders en leden-clubs die 5 nationale titels behaalden 

(achtereenvolgens of niet) 
 de scheidsrechters en tijdopnemers die 25 jaar ononderbroken dienst hebben 

 de club-trainers die 25 jaar ononderbroken hoofdtrainer zijn in een zelfde lid-club 
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ART. 4 : Gouden Gordel 

 
Een speciale gouden onderscheiding wordt overhandigd aan leden-vergunninghouders die 

25 jaar zwarte gordel zijn en ononderbroken lid van de federatie. 
 

ART. 5 : Onderscheiding 50 jaar zwarte gordel 

 
Een speciale onderscheiding wordt overhandigd aan leden-vergunninghouders die 50 jaar 

zwarte gordel zijn en ononderbroken lid van de federatie.  
 

ART. 6: Criteria 
 

Om recht te hebben op een onderscheiding moet men geldige vergunninghouder zijn bij de 
Vlaamse Judofederatie vzw en op datum van uitreiking voldoen aan de vereiste criteria 

waarvoor een onderscheiding wordt aangevraagd. 

 
Uitzondering voor de personen die uitzonderlijke diensten verleenden. 

 
Een medaille kan slechts éénmaal aan dezelfde persoon uitgereikt worden. 

 
Alle weerhouden kandidaten en clubs worden persoonlijk verwittigd en dienen op de 

uitreiking aanwezig te zijn. 
 

ART. 7 : Ereleden 

 
De raad van bestuur kan aan een lid-vergunninghouder eveneens de titel van erelid van de 

VJF toekennen.  
De minimumvoorwaarden waaraan de kandidaat moet voldoen alsook de 

aanvraagprocedure worden als bijlage aan dit hoofdstuk toegevoegd. 
 

De raad van bestuur kan aan een lid van de raad van bestuur eveneens de titel van 
erebestuurslid toekennen.  

 

Art. 8 : Eregraden/postuumgraden 
De Vlaamse Judofederatie kent noch eregraden noch postuumgraden toe.  


