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Artikel 1 - Algemeen
1. Aikido Nederland is een vereniging naar Nederlands recht met een indeling van haar leden in  

diverse  Secties  als  organisatorische  eenheden,  die  al  dan  niet  als  rechtspersoon  zijn 
geregistreerd. Een Sectie in Aikido Nederland bestaat uit een specifieke stijlvorm van Aikido of 
technische lijn binnen de stijlvorm Aikikai.

2. Een overzicht van de huidige secties van Aikido Nederland is als Bijlage opgenomen.
3. In de sectie Overige Stijlvormen worden, zolang een stijlvorm nog geen sectie is geworden, de 

overige stijlvormen van Aikido ondergebracht.
4. Dit Sectiereglement is van toepassing op de secties en op de taakverdeling tussen bondsbestuur 

en de sectiebesturen.
5. Het Sectiereglement wordt vastgesteld en gewijzigd door de bondsvergadering. Het bepaalde in 

artikel 9 (“Secties”) en artikel 17 (“Besluiten”) van de Statuten is op de vaststelling en wijziging 
van dit Sectiereglement van toepassing.

6. In het geval van verschillen in tekst of uitleg hebben de bepalingen uit de statuten gevolgd door 
het algemeen reglement voorrang op het sectiereglement.

7. De taakverdeling tussen bondsbestuur en bestuur van de sectie(s) binnen Aikido Nederland is 
niet limitatief opgesomd in de navolgende tabel:

Aikido Nederland 
bestuur

Opm. Sectie bestuur Opm.

Landelijke zaken Sectie eigen
Bestuur en beleid Sectie overstijgend Operationele en 

beleidsmatige zaken
Betreffende eigen 
sectie cf. landelijke 
beleid AN

representatie Landelijk en 
internationaal

In eigen sectie/ 
stijlvorm

graduering Eigen stijlvorm
Promotie en netwerk Landelijk zoals met 

NOC*NSF
Sectie eigen netwerk

communicatie Zie dit sectie 
reglement

Gemeenschappelijke  
services

Verzekeringen, 
opleidingen, 
certificering, 
ledenadministratie

Aanlevering data cf. 
AVG

Contributie en 
financiën

o.a. Financiering, 
bestedingsplan 
NOC*NSF

Inning contributie 
landelijk

Cf. eisen aan AN 
gesteld.

Artikel 2 - Graduering
1. Alleen leden die tot een sectie of een technische aikikai-lijn behoren kunnen worden gegradueerd.
2. Elke sectie is  bevoegd ten behoeve van het technisch inhoudelijk  beleid van haar stijlvorm een 

Bijlage bij  dit Sectiereglement vast te leggen. De Bijlage zal zijn genaamd: ‘Bijlage van de Sectie,  
gevolgd door de sectienaam’. Per sectie wordt hierin de graduering in naam van de desbetreffende 
Hombu/ hoofdkwartier en de daartoe behorende accreditatielijnen vastgelegd.

3. Een lid kan in een sectie alleen worden gegradueerd bij de technische lijn waartoe hij behoort.
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Artikel 3 - Samenstelling en verkiezing van het sectiebestuur
1. Indien de respectievelijke sectie als rechtspersoon is geregistreerd conform Artikel 4.1.a. van de 

statuten, vormt haar bestuur tevens het bestuur van de sectie.
2. Een sectiebestuur bestaat uit ten minste twee of meer personen, die als lid bij de 

desbetreffende sectie zijn ingedeeld.  De sectievergadering stelt het aantal leden van het 
sectiebestuur vast.

3. De voorzitter wordt in functie kandidaat gesteld en benoemd. 
4. De leden van een sectiebestuur worden in de vergadering van de sectievergadering kandidaat 

gesteld door het sectiebestuur en/of door drie onder de sectie ressorterende leden. Een 
kandidaat dient lid te zijn van Aikido Nederland en onder de desbetreffende sectie te 
ressorteren.

5. Het lidmaatschap van het sectiebestuur is niet verenigbaar met het lidmaatschap van het 
bondsbestuur, het lidmaatschap van een ander sectiebestuur, een andere sectievergadering, de 
tuchtcommissie of de commissie van beroep.

6. Het sectiebestuur en/of leden van de sectievergadering kunnen schriftelijk kandidaten stellen 
voor het sectiebestuur in overeenstemming met de statuten van de sectie. In bijzondere 
gevallen, zoals ontstentenis van een sectiebestuur, of ontbreken van kandidaatstellingen, heeft 
het bondsbestuur de bevoegdheid kandidaten te stellen.

7. In het geval van overschrijding van de duur van bestuurstermijnen treedt het sectiebestuur 
voorafgaande in overleg met het bondsbestuur betreffende een ontheffing.

8. Het lidmaatschap van het sectiebestuur eindigt indien de betrokkene niet meer bij de sectie is 
ingedeeld en wanneer het lidmaatschap van de Aikido Nederland eindigt. Voorts eindigt het 
lidmaatschap van een sectiebestuur indien het lid van het sectiebestuur wordt benoemd in een 
functie die onverenigbaar is met het lidmaatschap van een sectiebestuur.

Artikel 4 - Taken en bevoegdheden van het sectiebestuur
1. Ieder lid van het sectiebestuur is tegenover de Aikido Nederland gehouden tot een behoorlijke 

vervulling van zijn taak. Een sectiebestuur is in zijn sectie belast met het uitvoeren van het 
bondsbeleid en van de besluiten van het bondsbestuur en van de bondsvergadering. Een 
sectiebestuur is hiervoor verantwoording verschuldigd aan het bondsbestuur.

2. De voorzitter van het sectiebestuur is belast met de algemene leiding in de sectie en draagt er 
zorg voor dat het sectiebestuur toeziet op het naleven van de statuten, reglementen en 
besluiten.

3. De voorzitter van het sectiebestuur is de bondsafgevaardigde en vertegenwoordigt de sectie op 
de bondsvergadering.

Artikel 5 – Invulling  van  de sectievergadering
1. Iedere sectie houdt ieder jaar voldoende sectievergaderingen voor een behoorlijke vervulling 

van de eigen taken dan wel uitvoering van het beleid van Aikido Nederland naar de leden toe.

Artikel 6 - Bevoegdheid bondsbestuur
1. Wanneer zich in een sectie een conflict met mogelijke schade aan de belangen van Aikido 

Nederland voordoet, en waarbij een sectiebestuur is betrokken, kan het bondsbestuur een 
mediator aanwijzen.

2. Wanneer na mediation conform de bepaling onder 1. er ten aanzien van een sectiebestuur 
sprake is van een conflict, of een sectiebestuur uit minder dan twee personen bestaat, is het 
bondsbestuur bevoegd kandidaten voor leden van het sectiebestuur te stellen.
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Artikel 7 - Communicatie
1. Binnen Aikido Nederland kennen we vier doelgroepen voor informatie, nieuwsberichten, informatie 

op de eigen websites, socials (alles samen te vatten als “Informatie voor de diverse partijen”), te 
weten:
 Informatie voor en/of binnen de Secties;
 Informatie voor dojo’s of dojo houders;
 Informatie voor individuele Leden;
 Informatie voor potentiële Leden of geïnteresseerden in aikido.

2. Secties zijn gehouden te allen tijde zorgvuldig te communiceren over zaken die Aikido Nederland en  
andere  Secties  aangaan.  Daar  waar  nodig,  treden  partijen  in  overleg  over  de  communicatie.  
Uitgangspunt daarbij is “no surprises”.

3. Voor het verspreiden en delen van Informatie binnen Aikido Nederland zijn de volgende richtlijnen 
van toepassing. In gevallen waarin de richtlijn niet voorziet, treden de betreffende secties in overleg 
met Aikido Nederland.

Communicatie soort Website Sectie Dojo Leraren Leden Potentiële 
Leden

C1 Bestuurlijk X
AV uitnodiging Agenda X
NOC NSF X X

C2 Planning X X
Planning stage Agenda X X X X X
Planning opleiding Agenda X X X
Planning bijscholing Agenda X X X
Planning programma’s Agenda X X X X X

C3 Commissie inhoudelijk X
Commissie participatie X X X

C4 Werkgroepen inhoudelijk X
Werkgroepen participatie X X X X X

C5 Opleiding inhoudelijk X
Opleiding participatie X X X X X

C6 Programma’s inhoudelijk X X
Programma’s participatie X X X X

C7 Meerjarenbeleidsplan X X
C8 Subsidie projecten X X X
C9 Vacatures, commissies X X X
C1 Vacatures, werkgroep X X X X X

C1 Algemene mededelingen
aangaande Aikido | Hombu dojo

X X X X X X

C1 PR inhoudelijk X

PR participatie X X
C1 Officiële Mededelingen vanuit AN X X

De “X” duidt aan: verspreiding aan genoemde Doelgroep.
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4. Communicatie naar de Sectie (Richtlijn)
Alle communicatie zal te allen tijde naar de contactpersoon van de sectie en voorzitter worden 
gestuurd. Informatie vanuit Aikido Nederland zoals verslagen vanuit de bondsvergadering zal aan de 
secretaris van de Sectie worden verstrekt. De penningmeester zal vanuit Aikido Nederland per jaar 
een factuur voor de contributie ontvangen.

5. Communicatie voor de dojo houder
Lidmaatschap van dojo’s op nieuwsbrieven en distributielijsten van Aikido Nederland kan via de 
portal “Mijn Aikido” op de website van Aikido Nederland beheerd worden. Secties en dojo’s 
spannen zich in om hun adres, contactgegevens, lestijden en lesprogramma frequent zelf bij te 
houden op de genoemde portal. 

6. Leden communicatie
Aikido Nederland en de respectievelijke secties kunnen op basis van vigerende privacywetgeving de 
gegevens van individuele leden uit AiLedis niet gebruiken, indien en voor zover het individuele lid 
daar geen expliciete toestemming toe heeft gegeven. Expliciete instemming bij het aangaan van het 
lidmaatschap bij de sectie (en daarmee Aikido Nederland) is vereist, waarbij de sectie en Aikido 
Nederland het doel voor het gebruik van de gegevens goed vindbaar publiceert op hun website. van 
Aikido Nederland.

7. Communicatie Potentiële Leden en Geïnteresseerden
Aanmelden hiervoor zal verlopen via de website en betreft gelijke informatie als voor de groep 
leden. Hiervoor is in het kader van privacywetgeving onder item 6. genoemde expliciete 
toestemming vereist.

8. Werkgroepen en Commissie
Het bestuur zal in de regel via het secretariaat rechtstreeks met commissies en werkgroepen 
communiceren. De secretaris van het bestuur is contactpersoon voor deze communicatie. 

9. Algemene mededelingen aangaande Aikido
secties kunnen zelfstandig nieuws en info naar buiten brengen, mits in lijn met het redactiestatuut wat door 
het bestuur van Aikido Nederland is goedgekeurd.

Artikel 8 - BEGRIPSBEPALINGEN AIKIDO NEDERLAND
Aikido Nederland hanteert de navolgende begrippen en uitleg bij het sectiereglement.

Sectie De organisatorische eenheid binnen Aikido Nederland, al dan niet als 
rechtspersoon georganiseerd, die naar specifieke of overige 
stijlvormen is ingedeeld

  Sectiebestuur Het bestuur van een sectie bestaande uit tenminste een voorzitter en 
secretaris/ penningmeester

  Sectie Afgevaardigde De Voorzitter van de respectievelijke sectie of zijn/ haar 
gemandateerde  conform Artikel 3 van de Statuten van Aikido 
Nederland

  Sectie vergadering Vergadering van de Sectie onder leiding van het sectiebestuur, 
waarbij alle leden van de aangesloten sectie vertegenwoordigd zijn, 
voor zover aanwezig dan wel gemandateerd binnen de bepalingen en 
afspraken van de respectievelijke sectie.
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BIJLAGE met overzicht van aangesloten Secties
1. Aikido Federatie Nederland, AFN;
2. Aikido Kenshukai Nederland, AKN;
3. Aikido Shoryukai Nederland, ASN;
4. Aikikai Aikido Doushi, AAD;
5. Culturele Aikido Bond Nederland, CABN;
6. Dutch Aikikai Federation, DAF;
7. Itokan;
8. Takemusu Aikido Kyokai Nederland, TAKN ;
9. Yuwakai;
10. Aikikai Ryushinkan Nederland ARN;
11. Tomiki Aikido;
12. Yoseikan-Aikido;
13. Tendoryu Aikido;
14. Individuele leden en Overige Stijlvormen.

BIJLAGE bij het Sectiereglement van de secties Aikikai

Artikel A – Secties Aikikai
1. Iedere Aikikai sectie vertegenwoordigt een technische lijn.
2. Voor elke technische lijn wordt slechts één vereniging tot Aikido Nederland toegelaten.
3. Het lid is in zijn vereniging ingedeeld bij de technische de lijn die hij volgt. Een lid kan slechts tot 

één technische lijn behoren. Een lid kan jaarlijks met ingang van één januari zo nodig van 
technische lijn veranderen.

4.

Artikel B – Internationale contacten
1. De vereniging Nederlandse Aikikai is institutioneel lid van Aikido Nederland, en 

vertegenwoordigend platform van de deelnemende Aikikai secties binnen Aikido Nederland in 
de Internationale Aikido Federatie.

Artikel C - Accreditatielijn sectie Aikikai
1. Het gradueren geschiedt in de secties Aikikai op verenigingsniveau.
2. De graduering geschiedt in naam van de Doshu.
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BIJLAGE bij het Sectiereglement van de sectie Tomiki Aikido

Artikel A - Sectie Tomiki Aikido
1.  De sectievergadering bestaat uit alle bij de sectie ingedeelde leden.

Artikel B - Internationale contacten
1. De bestaande organisaties in Tomiki Aikido onderhouden, ieder voor zich, hun eigen 

internationale contacten.
2. De hoogst gegradueerde Tomiki aikidoka in Nederland vertegenwoordigt alle bij de sectie 

aangesloten leden in de TAIN (Tomiki Aikido International Network).

Artikel C - Accreditatielijn sectie Tomiki Aikido
1.  De accreditatie geschiedt in de sectie Tomiki Aikido in naam van de JAA (Japan Aikido 

Association) de overkoepelende organisatie in Japan.

Artikel D - Graduering sectie Tomiki Aikido
1.  Het gradueren geschiedt in sectie Tomiki Aikdo binnen de bestaande organisaties van Tomiki 

Aikido.
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BIJLAGE bij het Sectiereglement van de sectie Tendoryu Aikido

Artikel A – Sectie Tendoryu Aikido
1. De sectie Tendoryu Aikido volgt de technische lijn zoals deze wordt beschreven en uitgedragen 

door de Tendokan in Tokyo.
2. De leden van de vereniging zijn gehouden aan het volgen van deze technische lijn.
3. Het sectiebestuur is samengesteld uit leden van minimaal twee verschillende verenigingen.
4. Leden van het sectiebestuur behoeven niet de Nederlandse nationaliteit te bezitten.

Artikel B – Internationale contacten
1. De verenigingen onderhouden, ieder voor zich, hun eigen Internationale contacten.
2. De diensten van de Stichting Tendoryu Aikido Nederland kunnen hierbij ter ondersteuning 

worden gevraagd.
3. De Stichting Tendoryu Aikido Nederland wijst in overleg met Tendoryu World Aikido (TWA) de 

internationale vertegenwoordiger van het Tendoryu Aikido aan. Deze persoon hoeft niet de 
Nederlandse nationaliteit te bezitten.

Artikel C - Accreditatielijn sectie Tendoryu Aikido
1. De accreditatie geschiedt binnen de sectie Tendoryu Aikido volgens de richtlijnen van de TWA.
2. Deze richtlijnen zijn bepalend voor graduatie en trainerlicentie voor het Tendoryu Aikido

Artikel D - Graduering sectie Tendoryu Aikido
1. Graduering geschiedt volgens de richtlijnen van de TWA.
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BIJLAGE bij het Sectiereglement van de sectie Yoseikan-Aikido

Artikel A – Sectie Yoseikan-Aikido
1. De sectie Yoseikan-Aikido kent één technisch lijn.
2. Binnen de sectie Yoseikan-Aikido worden alleen natuurlijke personen als lid toegelaten.
3. Een lid kan in de overkoepelende organisatie Aikido Nederland per stijlvorm slechts lid zijn van 

één sectie.
4. De sectie Yoseikan-Aikido heeft een sectiebestuur en een technische commissie. Vanuit de 

technische commissie zit de technisch directeur in het sectie bestuur.
5. De technische commissie bestaat uit minimaal 3 leden en adviseert het sectiebestuur en brengt 

verslag uit aan de sectievergadering.
6. Het sectiebestuur Yoseikan-Aikido bestaat uit een voorzitter, penningmeester, een secretaris en 

de Technisch directeur. De sectievergadering wordt aangevuld met de hoofddocenten van de 
aangesloten dojo.

7. Iedere dojo is met één persoon (hoofddocent) tijdens de sectievergadering vertegenwoordigd.
8. De sectievergadering bestaat uit de bij de desbetreffende sectie aangesloten dojo met hun 

hoofddocenten.
9. Het sectiebestuur en de sectievergadering vergaderen minimaal 1x per jaar

Artikel B – Internationale contacten en Accreditatielijn
1. De sectie onderhoudt het contact met de Hombu dojo (Shizuoka Japan)en de YWF (Yoseikan 

World Federation).
2. De stijllijn wordt gedragen door de Technisch Directeur Edgar Kruyning als officiële 

vertegenwoordiger van wijlen Minoru Mochizuki
3. De sectie Yoseikan-Aikido ondersteunt de aangesloten dojo met de verspreiding van het 

Yoseikan-Aikido en de technische ontwikkeling van de aangesloten hoofddocent.

Artikel C - Graduering sectie Yoseikan-Aikido
1. De graduering geschiedt in naam van sectie Yoseikan-Aikido.
2. Het gradueren tot en met de 2e Kyu geschiedt in de sectie Yoseikan-Aikido op Dojo niveau met 

een hoofddocent die voldoet aan de eisen van de sectie.
3. Examens voor de 1e Kyu worden 2x per jaar landelijk georganiseerd door de sectie Yoseikan-

Aikido
4. Dan-examens worden in eerste instantie 1 x per jaar georganiseerd tijdens een landelijke stage
5. Het sectiebestuur formeert de examencommissie voor 1e kyu en Dan niveau
6. Het lesgevende kader is verplicht minimaal 6 maandelijkse kader stages te volgen.
7. Exameneisen worden opgesteld door de Technische commissie
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BIJLAGE bij het Sectiereglement van de sectie Overige stijlvormen

Artikel A - Sectie overige stijlen
1. De leden van de sectie zijn gradueringsleden die een stijlvorm beoefenen waarvoor nog geen 

Sectie bestaat, alsmede de Vereniging van individuele aikidobeoefenaars en haar individuele 
leden.

Artikel B - Internationale contacten
1. De leden van de sectie onderhouden zelfstandig internationale contacten voor zover die 

bestaan.
2. De sectie registreert de formele internationale contacten die de sectie onderhoudt. De leden 

van de sectie overige stijlen onderhouden geen contacten met de internationale contacten van 
de overige secties.

Artikel C - Accreditatielijn sectie overige stijlen
1.   De leden van de sectie overige stijlen registreren de wijze waarop leraren worden 

geaccrediteerd.

Artikel D - Graduering sectie overige stijlen
1 Graduering vindt plaats conform de reglementen en bepalingen van de hombu van iedere 

stijlvorm welke onderdeel uitmaakt van deze sectie. Mochten deze er niet zijn dan vindt 
graduering plaats door de nationale gradencommissie van de sectie Overige stijlen

2 Graduering van de nationale gradencommissie gebeurt op basis van een Gradueringsreglement.
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