Huisregels Takemusu Aikido Kyokai Nederland (TAKN) – versie 2021
Inleiding
De TAKN-huisregels zijn het huishoudelijk reglement, waaraan ieder TAKN-lid zich dient te houden.
De huisregels zijn de richtlijnen voor TAKN bij het beoordelen van vragen en bij de besluitvorming.
TAKN is formeel een vereniging en werkt met een structuur, waarbij de verantwoording en
uitvoerende beslissingsbevoegdheid zo veel mogelijk ligt bij de dojo-cho’s van de aangesloten dojo’s.
Het is de verantwoordelijkheid van de leden om op de hoogte te blijven van de gang van zaken
binnen AKN. Bij twijfel over de huisregels besluit de het bestuur over de interpretatie.

Artikelen
1. De huisregels:
a. Zijn de regels, richtlijnen en protocollen voor alle bij TAKN aangesloten leden;
b. Hebben als doel het vastleggen van gemaakte afspraken en het scheppen van
duidelijkheid;
c. Mogen niet in strijd zijn met de statuten. In geval van twijfel prevaleren de statuten;
d. Zijn opgesteld door de Dagelijks Bestuur (DB) en worden bekrachtigd door de ALV;
e. Zijn door de ALV altijd aan te passen.
2. TAKN:
a. Is een nationale organisatie die tot doel heeft het beoefenen, behouden en
verspreiden van de Aikido stijl zoals deze door Morihiro Saito sensei werd
onderwezen. Deze stijl is ook bekend als Takemusu Aikido of Iwama Ryu Aikido;
b. Is een door de Aikikai Foundation (Hombu Dojo, Tokyo, Japan) erkende organisatie;
c. Organiseert stages met (inter)nationale instructeurs;
d. Biedt ondersteuning bij het opleiden van hoofdinstructeurs (dojo-cho’s);
e. Leden zijn de aangesloten studenten en/of dojo’s die contributie betaald hebben. De
contributie voor jeugdleden t/m 17 jaar bedraagt €15, voor volwassenen €35;
f. Dojo’s zijn autonoom opererende organisaties;
g. Dojo’s zijn verantwoording verschuldigd aan TAKN als het gaat om lidmaatschap,
kwaliteit van lessen en examens, gedrag van instructeurs en studenten en het volgen
van de statuten en huisregels;
h. Leden zijn tevens lid van de nationale aikidobond Aikido Nederland (AN) van het
NOC/NSF en van Traditional Aikido Europe (TAE);
i. Kent een lidmaatschap voor buitenlandse dojo’s en individuele studenten. Dit
lidmaatschap is exclusief artikel 2.g.;
j. Dojo’s in het buitenland betalen een, door de technische commissie vast te stellen,
jaarlijkse contributie per dojo.
3. Het dagelijks bestuur (DB):
a. Bestaat uit minimaal 3 leden, te weten de voorzitter, secretaris en penningmeester;
b. Is verantwoording verschuldigd aan de ALV;
c. Heeft mandaat om beslissingen, die direct verband hebben met de punten genoemd
in artikel 2 van deze huisregels, te maken en uit te voeren;
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d. Heeft mandaat om contact te leggen en te onderhouden met nationale en
internationale organisaties met betrekking tot het nastreven van de punten zoals
vermeld in artikel 2 van deze huisregels;
e. Bij aanvragen voor nieuwe leraren en nieuwe dojo’s wordt het verzoek ter besluit
voorgelegd aan de technische commissie;
f. Bij disputen met betrekking tot de gedragsregels zoals vermeld in artikel 9, wordt een
besluit gevormd in samenspraak met de technische commissie.
4. De examencommissie:
a. Bestaat uit minimaal drie instructeurs van TAKN met 4e dan of hoger die actief
Takemusu Aikido beoefenen;
b. Heeft een voorzitter die tevens contactpersoon is naar de Aikikai Foundation (Hombu
Dojo, Tokyo, Japan);
c. Heeft tot taak het afnemen van dan-examens. Neemt examens af met drie leden van
de examencommissie, indien mogelijk in het bijzijn van de dojo-cho van de
kandidaat (tenzij de dojo-cho zelf de kandidaat is);
d. Besluiten worden democratisch genomen op basis van meeste stemmen, waarbij de
(eventueel) aanwezige dojo-cho een adviserende rol en geen stemrecht heeft;
e. Leden mogen geen dojo-cho zijn van de kandidaat;
f. Gevalideerde examens van 1e t/m 3e dan worden door de voorzitter aangemeld bij de
Aikikai Foundation (Hombu Dojo, Tokyo, Japan). Correspondentie loopt via de
voorzitter van de examencommissie.
g. Het examineren en valideren van de dan-graden vanaf 4e dan gebeurt door de
examencommissie van Traditional Aikido Europe (TAE) onder leiding van de
technisch directeur van TAE.
5. De algemene leden vergadering (ALV):
a. Bestaat uit afgevaardigden van de bij TAKN aangesloten dojo/organisatie;
b. Heeft als afgevaardigde van een dojo/organisatie de dojo-cho of een door de dojocho aangewezen vertegenwoordiger, ongeacht het aantal dojo’s van betreffende
dojo-cho;
c. Besluiten worden democratisch genomen op basis van meeste stemmen;
d. Iedere dojo/organisatie heeft 1 stem;
e. Besluiten worden genomen met de aanwezige afgevaardigden;
f. Vindt minimaal 1x per jaar plaats;
g. Wordt geïnitieerd door het DB, TC of de TAKN-leden;
h. Wordt minimaal 4 weken van tevoren aangekondigd en zal over het algemeen
samenvallen met gevorderde lessen of seminars;
i. Vergaderstukken worden uiterlijk 2 weken van tevoren doorgestuurd via de mail.
6. De technische commissie (TC):
a. Is een vereiste commissie vanuit Aikikai Foundation (Hombu Dojo, Tokyo, Japan);
b. Is het adviesorgaan van het DB en de examencommissie en heeft tot doel het
bewaken van de technische kwaliteit binnen TAKN;
c. Bestaat uit actieve leraren (leraar niveau 3 of hoger) van TAKN;
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d. Leden worden bij accordering van deze huisregels vastgelegd in een bijlage. Het
lidmaatschap van de TC is vrijwillig. De leden kiezen een voorzitter uit hun midden;
e. Voorzitter wordt voor 2 jaar benoemd;
f. Besluit met de aanwezige leden in de vergadering;
g. Besluit over de aanvragen voor nieuwe leraren en nieuwe dojo’s;
h. Adviseert bij disputen binnen TAKN;
i. Besluit over de inhoudelijke kant van te organiseren seminars;
j. Besluit op een democratische manier (meerderheid van stemmen), waarbij
consensus wenselijk is;
k. Vergadert naar behoefte. Vergaderingen kunnen worden geïnitieerd door het DB of
de TC;
l. Vergaderingen worden minimaal 4 weken van tevoren aangegeven en zullen over het
algemeen samenvallen met gevorderde lessen of seminars;
m. Vergaderstukken voor de vergadering worden uiterlijk 2 weken van tevoren
doorgestuurd via de mail.
8. De dojo:
a. Is een groep leden die op regelmatige basis (wekelijks of maandelijks) Aikido
beoefenen onder begeleiding van een instructeur;
b. Kan alleen worden erkend na toestemming van de technische commissie;
c. De dojo-cho en/of instructeur moet minimaal beschikken over een door TAKN
erkende nidan-graad (2e dan);
d. De dojo-cho moet in bezit zijn van het door Aikido Nederland erkend
instructeursdiploma niveau 3, of bereid zijn dit binnen de proefperiode te behalen;
e. De dojo-cho met een door Aikido Nederland erkend instructeursdiploma niveau 2
valt onder de verantwoording van de technische commissie;
f. De dojo-cho dient een ledenadministratie bij te houden via Ailedis, contributie bij de
leden te innen, deze uiterlijk op het door het dagelijks bestuur bepaalde tijdstip aan
de TAKN-penningmeester af te dragen en de ledenlijst te (laten) zenden aan de
TAKN-secretaris;
g. Volgt de technische syllabus van TAKN.

Richtlijnen en protocollen
9. Algemene richtlijnen m.b.t. gedrag:
a. Alle dojo-cho's onderschrijven dat zijzelf en/of hun leden het imago van Aikido of van
TAKN niet in diskrediet brengen door activiteiten van technische, filosofische of
andere aard die een verkeerde indruk geven van het Aikido dat TAKN nastreeft. Het
oordeel over wat precies een twijfelachtige activiteit of twijfelachtige gedrag is,
wordt door het DB bepaald;
b. Aikidotechnieken zijn gevaarlijk als deze zonder voldoende training of kennis van
zaken worden toegepast. Leden die misbruik maken van hun kennis door middel van
agressief of gevaarlijk gedrag, hetzij in de dojo of daarbuiten, leggen verantwoording
af aan hun dojo-cho en het DB voor het behoud van hun lidmaatschap van TAKN;
c. Het DB heeft het recht om dojo’s en/of individuele leden het lidmaatschap van TAKN
te ontnemen wanneer zij dit nodig acht. De dojo of het individuele lid zal van de
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reden van het beëindigen van het lidmaatschap op de hoogte worden gesteld.
10. Syllabus- en examenprotocol:
a. Alle aangesloten dojo's volgen de laatste versie van de TAKN-syllabus;
b. Voor examens van 6e tot en met 1e kyu wordt het examen afgenomen door de dojocho; vanaf 1e kyu bij voorkeur in aanwezigheid van een (indien de dojo-cho lid van de
TC is, aanvullend) lid van de TC;
c. Voor examens vanaf shodan wordt het examen afgenomen door de TAKNexamencommissie, indien mogelijk en van toepassing in het bijzijn van de dojo-cho;
d. De examencommissie valideert – bij hoofde van de voorzitter- de graden t/m 3e dan;
e. Vanaf 4e dan examineert en valideert de examencommissie van Traditional Aikido
Europe (TAE) onder leiding van de technisch directeur van TAE,;
f. Bij dan-examens heeft de eventueel aanwezige dojo-cho een adviserende rol;
g. Dan-examens worden geïnitieerd op voorspraak van de dojo-cho of een lid van de
examencommissie en na akkoord van de examencommissie;
h. De dan-graden van TAKN zijn door Aikikai Hombu-erkende graden;
i. Examenkandidaten worden door de dojo-cho of een lid van de examencommissie
voorgedragen bij de examencommissie. In het geval dat het een examen van een
dojo-cho betreft, overlegt deze met de voorzitter van de examencommissie en, in
geval van een examen voor 4e dan, met de examencommissie van Traditional Aikido
Europe (TAE) onder leiding van de technisch directeur van TAE;
j. Na de voordracht wordt er samen met de dojo-cho en kandidaat een afspraak
gemaakt voor een proefexamen. Dit proefexamen kan diverse malen worden
herhaald voorafgaand aan het daadwerkelijke examen;
k. De examendatum is afhankelijk van de ontwikkeling van de kandidaat;
l. Kandidaten voor een dan-examen zijn verplicht minimaal 3 (inter)nationale seminars
(6 dagen) gevolgd te hebben in de 12 maanden voorafgaand aan het daadwerkelijke
examen;
m. Kandidaten zijn verplicht regelmatig (wekelijks) te trainen in minimaal de 4 maanden
voorafgaand aan het daadwerkelijke examen.
11. Voorwaarden voor het lidmaatschap van TAKN:
a. Het actief beoefenen, behouden en verspreiden van de Aikido stijl zoals deze door
Morihiro Saito Sensei werd onderwezen;
b. Het naleven van de TAKN-statuten en -huisregels;
c. De jaarlijkse betaling van TAKN- en AN-contributie;
d. Dojo-cho's zijn verantwoordelijk voor de administratie, het verzamelen en het tijdig
betalen aan de penningmeester van alsmede het actief bijhouden van de actuele
dojo-ledenlijst via Ailedis;
e. Dan-graduatie is vanwege Hombu registratie niet mogelijk zolang een dojo of een
individueel lid tegelijkertijd lid is van een andere nationale of internationale Aikido
organisatie;
f. Individuele studenten van dojo's die lid zijn van andere Aikido organisaties kunnen
een beperkt lidmaatschap van TAKN verkrijgen. Zij betalen de jaarlijkse contributie,
maar zijn uitgesloten van de dan-graadexamens binnen TAKN.
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12. Protocol voor nieuwe dojo's en nieuwe instructeurs binnen TAKN:
a. Leden van TAKN die als assistent-instructeur les willen geven in een dojo moeten
daarvoor toestemming krijgen van de dojo-cho;
b. De minimale graad waarbij een student competent wordt geacht om als assistent
instructeur les te geven is een, door TAKN erkende, shodan;
c. Bestaande en nieuwe leden van TAKN die een eigen dojo willen beginnen, moeten
hiervoor schriftelijk toestemming krijgen van het DB;
d. De minimale graad waarbij een student een dojo kan beginnen is een door TAKN
erkende nidan.
e. De dojo-cho van de nieuwe dojo moet minimaal het diploma Aikido instructeur
niveau 3 bezitten of dit binnen 2 jaar bij de bond Aikido Nederland behalen.
f. De dojo-cho met een diploma Aikido instructeur niveau 2 valt onder de
verantwoordelijkheid van de Technische Commissie.
13. Protocol voor dojo's en individuele leden die toetreden tot TAKN uit andere aikidoorganisaties.
a. Iedere dojo of individuele aikido beoefenaar die zich bij TAKN wil aansluiten, kan
hiervoor een aanvraag indienen bij het DB;
b. De TC bepaalt of deze aanvraag wordt gehonoreerd;
c. Een dojo treed toe als aspirant lid zonder vertegenwoordiging in de TC of de ALV. Het
aspirant lid dient de statuten en huisregels van TAKN te erkennen, alsmede de
contributie en ledenadministratie te verzorgen en te betalen;
d. Het toetreden van een dojo als volwaardig lid vereist een proefperiode van in
principe twee jaar. Hierna kan door de TC een volledig lidmaatschap toegekend
worden, met een vertegenwoordiging van de dojo in de TC en de ALV;
e. Deze proefperiode biedt de nieuwe dojo en TAKN de ruimte om te bezien of
toetreden wederzijds gewenst is. Tevens biedt het de aspirant dojo de mogelijkheid
om zich bekend te maken met de stijl, de technieken, de syllabus en de organisatie
TAKN;
f. Na de volledige proefperiode, of zoveel eerder als de TC gewenst acht, wordt door de
TC besloten of de aspirant dojo lid kan worden van TAKN of niet;
g. Indien de TC het noodzakelijk acht, kan de proefperiode met nogmaals twee jaar
worden verlengd. Hierna volgt een besluit van de TC om de aspirant dojo wel of niet
toe te laten;
h. Leden van een aspirant dojo, toegetreden dojo of een nieuw individueel lid die reeds
in het bezit zijn van een door TAKN erkende (dan-)graad, zullen deze graad
behouden. Volgende examens worden afgenomen wanneer hun technisch niveau dit
rechtvaardigt;
i. Artikel 13 is niet van toepassing op dojo-cho’s die reeds lid zijn van TAKN. Voor hen
geldt wel dat de TC toestemming moet verlenen om een (nieuwe) dojo te starten.
14. Opzegprotocol voor dojo’s en individuele leden:
a. Iedere dojo of ieder individueel lid kan te allen tijde het lidmaatschap beëindigen.
Dojo’s dienen een maand van te voren het DB een bericht sturen. Individuele leden
geven dit een maand van te voren door aan de dojo cho van de dojo waar ze trainen;
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b. Restitutie van lidmaatschapsbetalingen aan Aikido Nederland en TAKN is niet
mogelijk;
c. TAKN kan alleen een lidmaatschap van een lid of dojo opzeggen zoals omschreven in
artikel 9, als niet wordt voldaan aan artikel 11 of als TAKN ophoudt te bestaan.
15. TAKN-financiën:
a. TAKN verwerft inkomsten via het lidmaatschap van haar leden en via het organiseren
van seminars;
b. De inkomsten staan ten dienste van TAKN en de leden. Bij besteding wordt gekeken
of de uitgave ten goede komt aan de gehele organisatie en haar leden;
c. Het DB heeft mandaat om op eigen inzicht uitgaven te doen ten behoeve van TAKN,
mits in lijn met artikels 2 en 3;
d. Jaarlijks legt het DB verantwoording af aan de ALV over het betreffende boekjaar. De
ALV wordt daarbij geadviseerd door de Kascontrolecommissie (KCC). Bij een positief
advies van de KCC, verleent de ALV aan het DB decharge voor dat boekjaar;
e. TAKN verleent financiële ondersteuning aan dojo-cho’s bij het behalen van AN
opleiding tot instructeur niveau 3 zoals bedoelt in artikel 12.e. Deze ondersteunende
vergoeding is maximaal ter hoogte van hun eigen ledenbijdrage aan TAKN gedurende
2 jaar. Dit is niet het deel contributie wat TAKN moet afdragen aan AN. Reiskosten
vallen niet onder de financiële tegemoetkoming van instructeursopleidingen en zijn
voor de eigen rekening van het lid.
16. Gebruik van de naam (Takemusu Aikido Kyokai Nederland) en logo‘s van TAKN:
a. De TAKN-logo’s mogen alleen gebruikt worden door dojo's die volwaardig lid zijn.
Aspirant dojo’s mogen geen gebruik maken van het logo;
b. De naam 'Takemusu Aikido' kan alleen worden gebruikt door dojo’s die volwaardig lid
zijn van TAKN. Aspirant dojo’s mogen geen gebruik maken van de term;
c. Rechten op het gebruiken van de TAKN-logo’s en de term ‘Takemusu Aikido’
vervallen op het moment dat een dojo TAKN verlaat;
d. Handelswaar ( T-shirts, wapens, video's, folders, enz.) van dojo's of leden die zijn
voorzien van het logo van TAKN of de TAKN-verenigingsnaam, moeten de
goedkeuring van het DB krijgen. Dit geldt niet voor goederen en logo’s van
individuele dojo's.
17. Overige bepalingen
a. In alle gevallen waarin de statuten noch de huisregels voorzien, dient het DB een
uitspraak te doen.

Aldus vastgesteld, november 2021.
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Bijlage: samenstelling commissies d.d. 1 november 2021
Dagelijks Bestuur:
 Voorzitter: Paul Keessen (TA Weesp)
 Secretaris: Paul Lipman (TA Den Haag)
 Penningmeester: Arjan de Haan (TA Weesp)
Technische Commissie:
 Richard van Berkum
 Peter van der Burgh
 Alfred Guljé
 Arjan de Haan
 Paul Keessen
 Paul Lipman
 Tomas Nord
 Jurriën Veerman
Examencommissie (vaste leden, bestaande uit instructeurs die actief Takemusu Aikido beoefenen
met graad vanaf 4e dan):
 Voorzitter: Arjan de Haan (TA Weesp)
 Lid: Richard van Berkum (TA Zutphen)
 Lid: Paul Keessen (TA Weesp)
 Lid: Tomas Nord (TA Weesp)
Kascontrolecommissie :
 Alfred Guljé
 Richard van Berkum
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