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1. Onderdeel 7 : Gezond en Ethisch sporten met plezier 
 

Volgende leidraad heeft betrekking tot artikel 7.1 

 

Op dit onderdeel zijn er 3 maal 50 punten te verdienen. Respectievelijk voor de onderdelen: 

1. Gedragscode van JV actief te promoten op clubwebsite en/of fysiek in de lessen/dojo 

(TRAINERS-OUDERS-JUDOKA’S) 

Hiermee wordt bedoeld dat de club actief de gedragscode, posters van TRAINERS, 

OUDERS en JUDOKA, van Judo Vlaanderen gebruikt in hun lessen of als uithangbord naar 

de leden toe op website / fysiek in de dojo. Je kan deze posters digitaal terugvinden op 

onze website via deze link. Of je kan ze aankopen in onze webshop. Dit artikel is GRATIS. 
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2. De judowaarden binnen de club te promoten aan de hand van een overzichtelijk intern 

reglement waarin deze waarden opgenomen zijn. 

Judo Vlaanderen vindt het belangrijk dat clubs actief bezig zijn met deze judowaarden en 

deze daarom ook in een weloverwogen intern reglement includeren. Toon dus duidelijk 

de gedragscodes aan die vereist zijn bij jouw leden,ouders,... Judo Vlaanderen voorziet 

hiervoor ook een template om je opweg te helpen.  

 

3. Je communiceert op een gestructureerde manier naar de ouders van jouw jeugdleden 

aan de hand van het Sportouderproject. 

Het Sportouderproject werd sinds 2023 in een nieuw jasje gestoken. En geupdatet met 

een enorm interessante toolkit. Deze is verkrijgbaar voor alle clubs digitaal of kan in een 

pakket aangekocht worden. Je leest er meer over hier via deze link. Op de website van 

Judo Vlaanderen of hier via deze link op de website van ethischverantwoord sporten. 

Als club kan je hiervoor punten scoren als je aantoont dat je bv een infosessie gehouden 

hebt voor jouw betrokken ouders. Dit aan de hand van een infoavond, duidelijke 

gestructureerde mail waarin de gedragscodes nogmaals worden beschreven, of 

wanneer je de daarvoor voorziene toolkit in de praktijk hebt gebruikt. 
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