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Intern Reglement 
Deel 10: 

Eretitels en onderscheidingen 

1. Algemeen 

De eretitels en onderscheidingen van Judo Vlaanderen omvatten de ereleden, de 
eregalerij van de topsport en de eervolle onderscheidingen aan leden en clubs. 
Judo Vlaanderen kent geen eregraden noch postuum graden toe aan haar leden.  

2. Ereleden 

Vereisten: 

- Uitzonderlijke prestaties en verdiensten (minstens 25 jaar relevant 
engagement voor het judo op federatieniveau) * 
- Minstens 65 jaar 
- Geen actieve functie meer binnen Judo Vlaanderen 

*commissielid of bestuurder binnen Judo Vlaanderen, official, X aantal jaar Hogere 
DAN graad, ... het is een geheel van prestaties die maakt of hier aanspraak op kan 
gemaakt worden.  

Het bestuursorgaan kan aan een uittredend lid van het bestuursorgaan eveneens 
de titel van erebestuurslid toekennen. 

Praktisch  

De aanvraag gebeurt door de club van de gegadigde via het daarvoor voorziene 
formulier, op te sturen naar bestuur@judovlaanderen.be. 
Het bestuursorgaan beslist over het toekennen van de titel. 

Deadline voor het indienen van de aanvraag is eind januari.  

Deze titel kan geweigerd worden. Het volstaat dit te melden naar 
info@judovlaanderen.be 

Wat brengt dit met zich mee? 

- Deze titel wordt geproclameerd op de AV van Judo Vlaanderen. 
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- Een erelid krijgt een permanente vergunning bij zijn club  
- Wordt uitgenodigd op VIP-gelegenheden 
- Kan gratis alle JV-events bijwonen (vrijkaart voor het leven) 
- Wordt uitgenodigd op de AV 
- Krijgt een attentie en komt op de website te staan 

 

3. Wall of Fame: de eregalerij van de topsport 

Vereisten: 

- Olympische Medaille of goud op WK senioren 

Praktisch  

De titel van erelid topsport wordt automatisch toegekend na het voldoen aan de 
vereisten. 

Deze titel kan geweigerd worden. Het volstaat dit te melden naar 
info@judovlaanderen.be 

Wat brengt dit met zich mee? 

Deze titel wordt geproclameerd op het eerstkomende BK senioren.  
Een erelid topsport krijgt een permanente vergunning bij zijn club. 
Wordt uitgenodigd op VIP-gelegenheden 
Wordt uitgenodigd op de AV 
Krijgt een attentie, komt op de website te staan en op de Wall of Fame te Burst. 

 

4. Eervolle onderscheidingen 

Eenzelfde medaille kan slechts eenmaal aan dezelfde persoon uitgereikt worden. 
Alle weerhouden kandidaten en clubs worden persoonlijk verwittigd en dienen op 
de uitreiking aanwezig te zijn. 

Vereisten: 

Bronzen Medaille 

- clubs die 10 jaar bestaan  
-  de vergunninghouders die deelgenomen hebben aan 25 internationale 
ontmoetingen als lid van een ploeg die België vertegenwoordigde 

Zilveren Medaille 

- clubs die 15 jaar bestaan 
- vergunninghouders van een clubbestuur die 10 jaar functie tellen  
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- vergunninghouders die 10 jaar zwarte gordel zijn 
- de leden van het bestuursorgaan, van de provinciale comités en van de 
diverse commissies die 10 jaar in functie zijn 
- vergunninghouders die aan 50 internationale ontmoetingen hebben 
deelgenomen als lid van een ploeg die België vertegenwoordigde 
- vergunninghouders en 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 

Gouden Medaille 

- clubs die 25 jaar bestaan.  
- vergunninghouders van een clubbestuur die 25 jaar dienst hebben 
- de leden van het bestuursorgaan, van de provinciale comités en van de 
diverse commissies die 12 jaar in functie zijn 
- vergunninghouders die een Europese, Wereld of Olympische titel behaalden  
- vergunninghouders en clubs die 5 nationale titels behaalden 
- de scheidsrechters en tijdopnemers die 25 jaar ononderbroken dienst 
hebben 
- de clubtrainers die 25 jaar ononderbroken hoofdtrainer zijn in eenzelfde club 
van Judo Vlaanderen 

Gouden Gordel 

Een speciale gouden onderscheiding wordt overhandigd aan vergunninghouders 
die 25 jaar zwarte gordel en ononderbroken lid van de federatie zijn. 

50 jaar Zwarte Gordel 

Een speciale onderscheiding wordt overhandigd aan vergunninghouders die 50 jaar 
zwarte gordel en ononderbroken lid van de federatie zijn. 

Praktisch  

Aanvraag gebeurt door de club van de gegadigde via het daarvoor voorziene 
formulier gericht aan info@judovlaanderen.be .  

Deadline is 15 december aangezien dit afgegeven wordt op de provinciale 
bijeenkomst in januari. Enkel de onderscheiding voor 50 jaar zwarte gordel wordt op 
de AV gegeven. 

Deze titel kan geweigerd worden. Het volstaat dit te melden naar 
info@judovlaanderen.be 


