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Sinds 1989 is  Saigen dé referentieclub in het Waasland voor wie zichzelf
wil  onderdompelen in Tai-Jutsu en zelfverdedigingstechnieken!

Onze grootste troef is  ongetwijfeld de famil iale sfeer die er heerst onder
onze recreatieve leden. Iedereen is welkom om zich sportief  te
ontspannen en technisch te verbeteren in Tai-Jutsu.

Sinds 2004 maakt Saigen deel  uit  van de Vlaamse Ju-Jitsu federatie (VJJF) ,
hierdoor kan er aan wedstri jden deelgenomen worden. En met succes,
onze club heeft zelfs het goud weggekaapt op het WK Duo Games in 2011!

Ondanks onze sportieve successen staan we met Saigen vzw toch voor
enkele grote uitdagingen op het sportieve vlak,  maar evengoed op het
vlak van omkadering en infrastructuur.  Hiervoor rekenen we op uw steun.

Daarom nodigen we u uit  om even door deze nieuwe leden brochure te
bladeren en te ontdekken waar Saigen vzw voor staat en wat wi j  voor
elkaar kunnen betekenen.

Alvast bedankt voor uw interesse

Kernbestuur
Vrijwil l igers Saigen vzw

VOORSTELLING

WAT  IS

SAIGEN?

Wist-je-dat: 
Saigen is Japans voor feniks,
symbool voor veerkracht en
verandering.  Een naam die perfect
past bi j  onze vereniging!
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WAAR STAAN WE VOOR?

MISSIE ,  VISIE

EN  WAARDEN  

Discipl ine,  zelfvertrouwen en
zelfredzaamheid is waar Saigen
voor staat.  Deze kernwaarden
worden sinds 1989 tot op heden
met succes nagestreefd binnen
onze vereniging.

MISSIE

We zi jn er op gericht kwaliteitsvolle lessen Tai-Jutsu  aan te bieden. Binnen
onze jeugdwerking l igt het accent op de motorische en fysieke ontwikkeling
van het kind ,  dit  aan de hand van speelse en uitdagende lessen.  De lessen die
wij  aanbieden aan volwassenen zi jn gebaseerd op discipline,  techniciteit  en
het  ontspannen  van l ichaam en geest door fysieke activiteit .

Een positieve impact  genereren bi j  ieder l id van onze vereniging.  Waarbi j
onze vereniging naast het sportieve ook een gezellige en familiale sfeer
aanbiedt voor onze leden en de ouders.

VISIE

WAARDEN

DISCIPLINE

Discipl ine in de ruimste zin van het woord! Zoals respect voor je medemens,
controle over l ichaam en geest,  maar ook verantwoordeli jkheid dragen.

ZELFVERTROUWEN

Door onze trainingen ontwikkelen onze leden het zelfvertrouwen dat nodig is
om de technieken op de mat alsook de problemen in het leven zelfverzekerd
tegemoet te gaan.

ZELFREDZAAMHEID

Onze sport en training kan op maat van ieders mogeli jkheden worden gevolgd.
Zo wordt aangeleerd hoe men zichzelf  kan verdedigen op een verantwoorde
wijze.
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Sport is  voor iedereen. Jammer genoeg is dit  in werkeli jkheid niet zo.  Mensen
in een maatschappeli jk zwakke positie hebben vaak niet de kans om aan de
nodige sportactiviteiten deel  te nemen. Nochtans is  het reeds bewezen dat
sport niet enkel de vaardigheden en kennis verbetert,  maar ook
een bepalende rol  heeft bi j  sociale integratie.  Dankzi j  onze sport leer je
nameli jk niet al leen de taal  beter kennen, maar ook met elkaar omgaan, met
winst en verl ies . . .  a l lemaal competenties die je in het dageli jkse leven ook kan
toepassen.  Integratie via een georganiseerde sportvorm zoals bi j  Saigen vzw is
van goudwaarde voor de maatschappeli jk kwetsbare groepen.

Wat is onze maatschappeli jke rol bij  Saigen vzw? 

Saigen is een open sportclub waardoor er hier

verschil lende voordelen ontstaan

wij nemen onze rol  op in de maatschappij
wij  benaderen onze leden als mensen en
niet al leen als sporter
onze club bestaat uit  meer dan sporters
alleen,  denk maar aan ouders,  supporters,
buren,  vri jwil l igers,  enz. . .
om al onze actoren te laten meedraaien,
creëren we constant een posit ieve sfeer en
clubcultuur en houden we rekening met
diverse aspecten en init iatieven die worden
genomen

"Wat zouden wij doen zonder de leden en
actoren in onze club"  
Als vereniging staan wij  open voor:

DOELSTELLINGEN

WAAROM  BIJ

SAIGEN

AANSLUITEN?

Saigen staat ook voor verdraagzaamheid,  sociale contacten.
Saigen voert een beleid vanuit verschil lende invalshoeken. . .
Ons bestuur wordt ondersteund en bestuurd door verschil lende
betrokken ouders en leden.
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ONZE CLUB IN CIJFERS

FACTS  & 

FIGURES   

Meer dan 30 jaar ervaring

Een aanbod van lessen voor al le leefti jden en lagen v.d.

bevolking ,  zelfs voor kleuters is het "Dierenparadijs"

enorm boeiend.

Meer dan 80 actieve leden verdeeld over drie afdelingen

(Beveren, Brecht en Sint-Niklaas) .

Uitsluitend vri jwil l igers met een hart voor Saigen en haar

maatschappeli jke normen en waarden.

Organisaties op jaarl i jkse basis:  een eigen sportkamp,  de

Sint-stage, jeugd activiteiten, . . . .

Constructieve samenwerking met lokale overheden:

sportkampen, sportklassen, enz. . .

EEN VRIJWILLIGERSVERENIGING MET:
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Saigen maakt gebruik van zi jn website,  sociale media,  een nieuwsbrief
en het eigen clubmagazine 'Feniks'  voor zi jn communicatie!  Via deze
kanalen proberen we zoveel  mogeli jk informatie en beeldmateriaal  te
delen,  zodat iedereen weet wat er leeft  in onze club.  Dit  is  uiteraard
ook het ideale platform om communicatie,  betreffende onze leden en
vri jwil l igerswerking,  te verspreiden! U mag gerust weten dat wi j  onze
leden en vri jwil l igers hoog in het vaandel dragen. We zi jn trots dat we
worden bi jgestaan door heel  wat vri jwil l igers die samen met onze
leden wil len groeien én van sport een prioriteit  wil len maken.

Communicatie 

EXPOSURE

COMMUNICATIE

& PROMOTIE

Via onze website verspreidt de club onder meer de jaarkalender,
verslagen van evenementen, wedstri jduitslagen, . . .  Hierdoor wordt onze
website saigen.be niet enkel door onze eigen leden / vri jwil l igers,  maar
ook door talri jke andere bezoekers bezocht!

ONLINE EXPOSURE

Website:  ± 400 unieke bezoekers per maand
Facebook: 609 volgers          Instagram: 254 volgers
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NAAST DE MAT . . .

EVENEMENTEN  

Saigen is meer dan enkel Tai-Jutsu!  Zo organiseren we jaarl i jks
talri jke andere evenementen, een ideaal  platform voor onze sponsors.

Saigen's sportkamp

Sint-stage

Open-Vlaams kampioenschap

Clubfeest

Nieuwjaarsreceptie

Belgisch kampioenschap (tweejaarl i jks)

Een sportkamp waarop onze jongste leden zich een weekend sportief  kunnen uit leven! Daar
waar je ook naar hartelust kan vri jwil l igen als kookmoeder/vader enz. . . . .

Wat is  er leuker dan kinderen voor een training,  net wanneer de Sint langskomt in onze club,  te
begeleiden?!

Een feest waarop we al len samenkomen en degene die het afgelopen jaar een hogere gordel
behaalden fel iciteren,  waar ook de vri jwil l igers in de bloempjes worden gezet.  Waar j i j
aangename gesprekken kan voeren.

Samen genieten van een hapje en drankje waarbi j  we al  een eerste bl ik werpen op wat het
nieuwe jaar ons gaat brengen.

De krachtmeting van het Belgisch talent in Ju-Jitsu!  Iedere 2 jaar plaatst Saigen de schouders
sowieso onder de organisatie van deze wedstri jd.  Hier zi jn vele handen van vri jwil l igers nodig
die daar verschil lende taken op zich nemen.

Een wedstri jd gericht op de atleten in de BeNeLux.  Deze wedstri jd staat bi j  tal  van
internationale clubs jaarl i jks aangevinkt in de agenda.  Hier zi jn vele handen van vri jwil l igers
nodig die taken zoals op het Belgisch Kampioenschap kunnen volbrengen.
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Tieners:  2007-2006-2005 de dertien- tot en met vi j ft ien jarigen trainen
samen met jong volwassenen en volwassenen.
Zi j  z i jn in opleiding voor gele gordel of  hebben deze behaald en mogen
assisteren bij  de witte gordels indien zi j  dit  wensen.
Jong volwassenen:  2004-2003-2002-2001 deze 17 jarigen tot en met 20
jaar volgen de Tai-Jutsu opleiding waar de zelfontwikkeling belangri jk
is ,  kunnen zich volmaken tot assistent lesgever en hiervoor een
opleiding volgen bij  VTS.
Volwassenen:  2000 en ouder zi jn in opleiding voor gele of hogere
gordel in Tai-Jutsu of hebben deze behaald en waar ook de
zelfontwikkeling nog belangri jk is ,  z i j  mogen assisteren bij  de witte
gordels ,  indien zi j  dit  wensen volgen ze de opleiding van Aspirant
init iator en of init iator Ju-Jitsu.
Mogeli jkheid tot onkosten vergoeding in het kader van
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BIJ WELKE GROEP WENS 
 JIJ JE OF JOUW KIND
AAN TE SLUITEN?

DE  GROEPEN Er zijn tal van mogelijkheden
om aan te sluiten. Kijk in
welke leeftijdscategorie je kan
aansluiten? Aarzel niet om ons
te contacteren!

TIENERS EN OUDER  

KLEUTER EN 1STE GRAAD LAGER ONDERWIJS

2DE EN 3DE GRAAD LAGER ONDERWIJS

+ 14 EN OUDER

LEEFTIJD U14

LEEFTIJD U9

Koala:  de negen- tot en met elf jarigen werken met het
dierenparadijs van het BJJ in een gevorderde stadium.
behalen hier in het Tai-Jutsu een gele en/of oranje gordel .
Wanneer minstens gele gordel hebben behaald en de leefti jd van
12 a 13 jaar hebben bereikt sti jgen ze naar de tieners groep U14.

Katjes:  de vi j f-  tot en met zevenjarigen werken met het
dierenparadijs van het BJJ.
Luiaard:  de zeven- tot en met negenjarigen werken met het
dierenparadijs van het BJJ in het verdere stadium
Behalen een witgele gordel .
Worden en/of zi jn geel en sti jgen naar de volgende groep.
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