
HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE   
WORLD HAPKIDO JIN JUNG ASSOCIATION

Merkelbeek 12 Febuari 2013,

Art 1 – Art 7 = Lidmaatschap

Art1 : Elk lid van de "World Hapkido Jin Jung Association" en de stichting "Jin Jung Kwan
Nederland" dient de regels van de genoemde associatie en stichting te accepteren en 
respecteren.

Art2 : Elke persoon die lid is van de WHJJA en de JJKN dient aan de volgende voorwaarden 
te voldoen door:

1) actief deel te nemen aan evenementen georganiseerd door de WHJJA en de JJKN 
2) het registratieformulier in te vullen van de WHJJA en de JJKN
3) kosten van de lidmaatschap betalen die zijn vastgesteld door de WHJJA en de 
    JJKN.
4) betaling van de opleidingskosten van het kader.
5) deel te nemen aan maandelijkse kadertrainingen voor leraren.
6) betaling van het inschrijfgeld van de Federation of Korea Hapkido.
7)  te beschikken over een eigen WHJJA paspoort van de club waarvan zij lid is.

Art3 : De donatie voor het lidmaatschap moet jaarlijks voldaan worden in januari. Elk lid van 
elke school of vereniging dient een eigen WHJJA paspoort hebben.

Art4 : Het bedrag van de bijdrage voor het lidmaatschap wordt jaarlijks vastgesteld door het 
bestuur. 

Art5 : Scholen en verenigingen die een achterstallige betaling hebben ontvangen een 
herinnering van de JJKN. Het is hun plicht om de situatie zo snel mogelijk te  regulariseren.

Art6 : Indien men niet kan deelnemen aan bijscholingsactiviteiten voor kaderleden dient men
hiervoor op voorhand contact op te nemen met de technisch verantwoordelijke van de WHJJA 
c.q. JJKN.



Art7 : Van alle organisaties die lid zijn van de WHJJA c.q. JJKN verschijnt de naam van de  
"Jin Jung Kwan" associatie op hun website, samen met de logo's van  JJK en WHJJA.

Art8 : De aangesloten scholen en verenigingen zullen geen lid zijn van een andere Hapkido 
organisatie of stijl.

Art9: Door ondertekening van dit Huishoudelijk Reglement, wordt de school c.q. vereniging 
een volwaardig lid van de WHJJA en verplicht zich te handelen in overeenstemming met dit 
reglement.

Art 10– Art 24 = Etiquette

Art10: Respecteer de rangorde in de scholen van het Jin Jung Kwan.

Art11 : Voordat een lid de dojang in gaat dient elk lid te groeten, waarbij hij of zij  ‘Jin Jung’ 
zegt. Ditzelfde wordt ook gedaan naar de leraar en de trainingspartner, als teken van respect. 

Art12: Ieder lid dient met een schone en goed gestreken JJK dobok op de mat aanwezig te zijn, 
en met de band die correspondeert met zijn of haar graad.

Art13: Ieder lid moet zich houden aan de strenge hygiëne regels: De nagels van handen en 
voeten moeten schoon zijn en kort geknipt, lange haren moeten in een staart vastgebonden 
worden en na elke trainingssessie dient men te douchen.

Art14: In de kleedkamers mag alleen met de juiste schoenen gelopen worden, zodat er zo min 
mogelijk vuil op de trainingsmatten komt.

Art15: De les begint en eindigt met het groeten naar de vlag en de instructeur.

Art16: Tijdens de les is het verboden te eten of te drinken zonder toestemming van de 
instructeur.

Art17: Het is verboden om de zaal te verlaten zonder toestemming van de instructeur.

Art18: Tijdens de les moet elke student de instructies van de instructeur volgen. Het is 
verboden technieken te oefenen die niet zijn toegestaan door de instructeur.

Art19: Respecteer uw partner en doe elkaar niet onnodig pijn. Racistische opmerkingen en 
beledigingen zijn niet toegestaan.

Art20: Het is verboden om sieraden (ringen, kettingen, oorbellen, piercings) te dragen tijdens 
de training, opdat uw partner zich er geen pijn aan doet.

Art21: Na de les moeten de leerlingen het gebruikte materiaal opbergen en de trainingszaal 
opruimen.



Art22: Ten alle tijden dient de leerling respect tonen tegenover de instructeur en hem noemen 
bij zijn titel, zoals die gegeven is door de school van het Jin Jung Kwan. Dit moet zowel 
binnen als buiten de school.

Art23: Alleen de instructeur heeft het recht te beslissen of de leerling op examen mag.

Art24: Alle personen onder invloed van drank of drugs worden niet in de les toegelaten, en 
riskeren schorsing door de JJKN. 

Art 25 – Art 29 = Gradering

Art 25:  Elke Keup graad examen (gekleurde banden) moet worden uitgevoerd voor een 
technisch kader van de WHJJA in overeenstemming met de voorwaarden van de artikelen 25 
tot en met 27.

Art 26: Voorwaarden deelname Keup examen:
- deelname uitsluitend met goedkeuring van de instructeur
- deelname uitsluitend onder overleg van een geldig WHJJA paspoort en betaalde 
lidmaatschap bijdrage.
- deelname uitsluitend onder betaling van de examengelden onder bijlage 2.

Art 27: Na het behalen van het examen dient de kandidaat zijn graad te laten valideren in het 
paspoort op pagina 11.

Art 28: Voorwaarden deelname Dan examen:
- deelname uitsluitend voor houders van de rang van 1e Keup WHJJA of hoger.
- deelname uitsluitend met goedkeuring van de instructeur
- deelname uitsluitend onder overleg van een geldig WHJJA paspoort en betaalde 
lidmaatschap bijdrage.
- deelname uitsluitend  onder betaling van de examengelden bepaald door de WHJJA
- deelname uitsluitend met een naar behoren ingevuld officieel Dan Promotie 
formulier.
- kandidaten voor ieder Danexamen moet deel hebben genomen aan ten minste twee 
nationale stages onder leiding van een instructeur van de WHJJA en ten minste een 
internationale cursus onder leiding van technisch directeur Grootmeester Lee Chang 
Soo.

Art 29: Indien de kandidaat slaagt voor zijn examen ontvangt hij een officieel Dan diploma 
van de WHJJA en de Federation of Korean Hapkido (FKH).



Art 29– Art 34  = Verwijdering

Art29: Elk lid van de WHJJA en JJKN kan met opgave van reden uit de associatie gezet 
worden.

Art30: De reden van de uitsluiting zal door het bestuur onderzocht worden. Vervolgens neemt 
het bestuur hierover een besluit. 

Art31: De overtreder wordt door bestuur middels een aangetekende brief opgeroepen om zich 
te verantwoorden.

Art32: Tijdens de vergadering zullen de bestuursleden besluiten of de persoon in kwestie deel 
mag blijven nemen aan de WHJJA en JJKN.

Art33: Volgens de regels van de World Hapkido Jin Jung Association mag u bij verwijdering
in geen geval:

- Gebruik maken van de naam en het logo van Jin Jung Kwan op welke manier dan ook.
- Gebruik maken van de naam en het logo van de WHJJA op welke manier dan ook.
- Gebruik maken van de graden die u heeft gekregen bij de school van het Jin Jung 

Kwan, of bij de WHJJA.
- Deelnemen aan nationale of internationale evenementen die zijn georganiseerd door  

The Federation Of Korea Hapkido Jin Jung Kwan of de WHJJA(dit geldt voor 
competities, demonstraties, etc.).

U kunt geen aanspraak maken op de rechten die u heeft verworven als lid van de JJK, WHJJA 
en JJKN.

Art34: Ook dient u uzelf te distantiëren van alle doboks of kleding met het merk of logo van 
de Jin Jung Kwan of van de WHJJA.

Art 36  - Art 41 =  Diversen

Art36: De sportschool cq vereniging is niet verantwoordelijk voor het verlies of diefstal van 
persoonlijke eigendommen van de leden.

Art37: Elk lid dient respect te hebben voor de kennis  die hem werd aangeboden en zich ervan 
te  weerhouden dit op onjuiste wijze te gebruiken. De aangeleerde technieken mogen, behalve 
in geval van nood als de ultieme zelfverdediging, niet gebruikt worden buiten de dojang,. In 
het geval van nood,  moet het betreffende lid per direct contact opnemen met zijn instructeur.

Art38: Het is strikt verboden om Hapkido JJK te onderwijzen zonder toestemming van de 
technisch directeur WHJJA.

Art 39: Alleen de instructeur kan de student in schrijven voor de verschillende Keup of Dan 
examens, opleidingen, stages, wedstrijden of andere activiteiten van de WHJJA c.q. JJKN.



Art 40: Alle nieuws artikelen in kranten of tijdschriften, geplaatst door leden van de WHJJA 
en/of de JJKN dienen zich te onthouden van zaken die het imago van de WHJJA cq JJKN, 
diens scholen, of diens leden niet respecteren, dan wel schaden. Indien schadelijke publicatie 
wel plaats vindt zullen de verantwoordelijken cq medeverantwoordelijken door het bestuur ter 
verantwoording geroepen worden.

Art 41: Alle video's online op het internet, op elk sociaal media dan ook (oa you tube, 
facebook ect) die het imago van de school JJK representeren moeten de schriftelijke 
goedkeuring van de technisch manager JJKN hebben voordat zij geplaats mogen worden.
Indien zaken zonder toestemming door leden van de WHJJA cq JJKN geplaatst worden,
zullen ze door het bestuur ter verantwoording geroepen worden. 

Art 42 – Art 44 =  Trainingszaal (Dojang)

Art42: De ‘dojang’ (trainingszaal) moet voldoen aan alle kenmerken van een Jin Jung Kwan 
school.

Art43: De muur waarnaar gegroet wordt moet dezelfde verschijning in alle aangesloten clubs 
hebben, namelijk : In het midden boven de Koreaanse vlag en de vlag van het eigen land. Iets 
lager rechts de vlag van de JJK school en op het zelfde niveau links de vlag van de WHJJA 
(Zie bijlage 1).

Art44: Elke dojang moet de hiërarchie van de school van het JJK weergeven met foto’s :
_ Grootmeester KIM Myung Yong, oprichter van het JJK.
_ Grootmeester LEE Chang Soo, technisch directeur van het JJK over de hele wereld.
_ Meester Raphael COUET, technisch directeur van het het JJK in Europa.
_ De Meester die het betrokken land vertegenwoordigt.

Bijlage 1 : dojang

대한합기도연합회세계합기도진중회



Bijlage 2 : Richtlijnen van de tarieven voor de examens

 8e KEUP geel = 10€
 7e KEUP geel/blauw = 15€
 6e KEUP blauw = 20€
 5e KEUP blauw//bruin = 25€
 4e KEUP bruin = 30€
 3e KEUP bruin//rood= 35€
 2e KEUP rood= 40€
 1e KEUP rood//zwart= 45€

Voorzitter, Lid,


