
Aansluitingseisen H.E.M.A.-bond Nederland

Reglement, vastgesteld door de algemene ledenvergadering,
als uitwerking van hetgeen gesteld in het Huishoudelijk Reglement. 

Beknopte definitie van H.E.M.A. 
Binnen de bekende krijgskunsten laten Historische Europese Martial Arts zich  
kenmerken door twee benodigde componenten. Ten eerste de correcte locatie van  
origine of originele beoefening, beperkt tot het continent Europa. 
En ten tweede de aanwezigheid van een aanwijsbare en onderzoekbare historie. 
Onder de Historische Europese Martial Arts worden derhalve gerekend die stijlen die  
geen ononderbroken traditie kennen, edoch heden ten dage te beoefenen en te  
onderzoeken zijn aan de hand van primaire brondocumenten relevant aan het tijdvak  
waarin de stijl origineel beoefend werd. 

ORGANISATIONEEL
A. Aansluiting bij H.E.M.A.-bond Nederland (verder: de bond) is voorbehouden aan 

instanties welke zich primair bezigen met de beoefening van en/of onderzoek naar de 
Historische Europese Martial Arts, als verwoord in de bondsdefinitie. 

B. Aangesloten instanties zijn KVK-geregistreerde rechtspersonen.

C. Aangesloten instanties beschikken minimaal over een gedegen binnentrainingslocatie.

D. De aangesloten instantie biedt met aantoonbare regelmaat trainingsmomenten aan, met een 
minimum van één maal per jaar. 

E. Voorafgaande aan aansluiting komt de instantie in een proefperiode, waarbij de instantie de 
status van Aspirant krijgt. Deze periode omhelst tenminste zes maanden en ten hoogste 
een jaar, waarbinnen de instantie de tijd krijgt, al dan niet met ondersteuning van de bond, 
aan alle door de bond geformuleerde eisen te voldoen. Afhankelijk van de situatie kan het 
bondsbestuur besluiten tot het verlenen van uitstel. 

F. De aangesloten instantie faciliteert tenminste 5 beoefenaars 

G. De aangesloten instantie heeft een open karakter en is bereid om nieuwe beoefenaars te 
faciliteren. Het is niet toegestaan een permanente ledenstop te hanteren. 

H. Van de aangesloten instanties wordt financiële zelfstandigheid verwacht, dientenverstande 
dat de ALV immer bij machte is een aangesloten instantie tot financiële openheid ten 
behoeve van onderzoek  te verzoeken, indien naar redelijkheid en billijkheid vermoedens te 
formuleren zijn dat het imago van de sport en/of de bond, of de financiële gezondheid van de 
bond en haar leden in het geding zijn, waarbij resultaat van dit onderzoek, evenals het 
weigeren van dit onderzoek aanzet kan zijn tot royement. 

LEEROMGEVING
Algemeen doel: Aangesloten instanties dragen zorg voor een vertrouwde en veilige leeromgeving waarin de 
mens centraal staat en waar duidelijk is dat op een verantwoorde en veilige wijze sport beoefend kan 
worden. Dit aan de hand van de volgende en in andere bondsreglementen geformuleerde punten. 

I. De aangesloten instantie bezigt een selectief deurbeleid m.b.t. potentieel 
gevaarlijke individuen. De instantie heeft dit beleid opgenomen in haar reglementen. 

J. De aangesloten instantie bezit duidelijke veiligheidsreglementen, waarin de door de bond 
geformuleerde veiligheidsreglementen integraal zijn opgenomen.  

K. De aangesloten instantie bezit duidelijke antidiscriminatiereglementen, waarin de door de 
bond geformuleerde antidiscriminatiereglementen integraal zijn opgenomen.

L. De aangesloten instantie bezit duidelijke reglementen tegen seksuele intimidatie, waarin de 
door de bond geformuleerde reglementen integraal zijn opgenomen.



M. Elke aangesloten instantie heeft ten minste een door de bond geaccrediteerde 
(hoofd)instructeur, welke in bezit is van een Verklaring Omtrent Gedrag, en een door de 
bond verstrekt bewijs van bekwaamheid aangaande H.E.M.A.-specifieke EHBO. 

N. Bij elk trainingsmoment en/of evenement dient ten minste een persoon aanwezig te zijn met 
aantoonbare bekwaamheid aangaande (bij voorkeur H.E.M.A.-specifieke) EHBO. 

X. Deze reglementen en de uitvoering ervan worden periodiek door de bond aangekondigd en 
onaangekondigd getoetst.

###


