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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 vri jwil l igers 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!

SAIGEN VZW
ONTHAAL  BROCHURE

VRIJWILLIGERS

PAGINA  1



SAIGEN VZW
ONTHAAL  BROCHURE

VRIJWILLIGERS

PAGINA  2

WAAR STAAN DE
VRIJWILLIGERS VOOR?

SPORTKAMP

SAIGEN  

Onze vri jwil l igers zi jn t i jdens
ons jaarl i jks sportkamp actief .
Zorgen voor ontspanning,
lekker eten,  BBQ om onze leden
de ti jd van hun leven te
bezorgen!



Binnen de jeugdwerking l igt het accent op de motorische en fysieke
ontwikkeling van het kind maar als vri jwil l iger staan wi j  mee in voor
omkadering en het wel beleven, dit  aan de hand van speelse en uitdagende
activiteiten.  Naar de algemene werking staan wi j  in voor feestel i jkheden,
helpende handen voor opbouw wedstri jden, . . . . . .

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

VISIE
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WAARDEN

DISCRETIE

Discretie in de ruimste zin van het woord,  het beschermen van de eigen en
andere waarden van jezelf  als  deze waar je voor vri jwil l igt!  Respect voor je
medemens en integriteit  zi jn de voornaamste waarden, maar ook wil len
verantwoordeli jkheid dragen binnen de eigen mogeli jkheden.

VERTROUWEN

Door te vri jwil l igen ontwikkelen onze vri jwil l igers een vertrouwensband dat
nodig is  om de taken, alsook eventuele problemen in het takenpakket tegemoet
te gaan.  Belangri jk hierin is  uw positionering in het geheel .

ENGAMENT EN LOYALITEIT

Een onbaatzuchtige bi jdrage te leveren om al le leden, de sociale gemeenschap
Saigen vzw te ondersteunen. Loyaal  ten opzichte van de waarden en visie die
Saigen vzw vertegenwoordigt.

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



Wat is er nu leuker dan nieuwe mensen leren kennen en bakken
ervaring opdoen? Saigen organiseert vri j  vaak vri jwil l igerswerk.
Via onze website word ik bekender als vri jwil l iger,  door dat ik
deze onderhoud en optimaliseer,  kans op rekrutering door een
werkgever.  Kan zelfs naar keuze één- of meermalig vri jwil l igen.
Elke groep zit  gevuld met nieuwe mensen die ik steeds beter kan
leren kennen. Mogeli jkheid om veel  bi j  te leren.  Gewoon
vri jwil l igen bi j  een famil iale vriendschappeli jk club is  leuk en
uitdagend.

Wat drijft  ons om te vri jwil l igen bij  Saigen vzw? 

Cement van  onze vereniging

"Wat zouden wij doen zonder de
vrijwill iger"  Zi jn vri jwil l igers dan werkeli jk
de feeën in de samenleving? Ja,  hun magie
kan van onderuit een sterke beweging op
gang brengen. Maar deze kracht is  niet
alti jd sterk of breed genoeg om structurele
democratische veranderingen te realiseren.
Om bergen te verzetten,  is  een intel l igente
wisselwerking met sociale professionals
nodig.  (Sociaal .Net/Opinie)

DOELSTELLINGEN

WAAROM  BIJ

SAIGEN

VRIJWILLIGEN?

Hoe zou Saigen zonder vri jwil l igers functioneren? Dit is  moeil i jk
voor te stel len.  “Vri jwil l igers zi jn het cement van onze vereniging.
Als ze er al lemaal mee zouden stoppen zou Saigen vzw ontwricht
raken,”  zeggen onze kern vri jwil l igers,  die al  enkele jaren
meedraaien.
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ONZE CLUB IN

FACTS  & 

FIGURES   

Meer dan 30 jaar ervaring.

3 afdelingen (Beveren, Sint-Niklaas en Brecht) .

Onze vri jwil l igers kunnen rekenen op continue

begeleiding en eventuele opleiding naar wens.

Uitsluitend vri jwil l igers met een hart voor Saigen en

haar maatschappeli jknormen en waarden.

Werkt met betrokkenheid cirkels om alle vri jwil l igers 

zich goed in hun vel te laten voelen. 

Dankbaarheid naar haar vri jwil l igers onder de vorm

van heel wat vri jwil l igersattenties.

EEN VRIJWILLIGERSVERENIGING MET:
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Saigen maakt gebruik van zi jn website,  sociale media 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
vri jwil l igerswerking,  te verspreiden! U mag gerust weten dat wi j  onze
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 ons wil len
groeien én van sport een prioriteit  wil len maken.
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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
en onze 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



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 ,
met andere vri jwil l igers 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 Belgisch Kampioenschap kunnen volbrengen.
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NAAST DE MAT . . .

EVENEMENTEN  



wordt gevraagd om op regelmatige basis mee te werken in
bepaalde commissie,  heeft  verantwoordeli jke taken en
trekkers rol  t .o .v .  de andere vri jwil l igers
wordt jaarl i jks uitgenodigd op de nieuwjaarsreceptie,  kri jgt
75% korting voor deelname Saigens feest
Mogeli jkheid tot onkosten vergoeding in het kader van. . . . .
Wordt een T-shirt  voorzien,  gratis vri jwil l igersverzekering

wordt gevraagd om op regelmatige basis mee te werken in
bepaalde commissie,  heeft geen verantwoordeli jke taken
wordt jaarl i jks uitgenodigd op de nieuwjaarsreceptie,  kri jgt
50% korting voor deelname Saigens feest
Mogeli jkheid tot onkosten vergoeding in het kader van. . . . .
Wordt een T-shirt  voorzien,  gratis vri jwil l igersverzekering

wordt gevraagd voor een paar keer bi j  verschil lende
activiteiten/acties/manifestaties
1 duideli jke taak
wordt ook jaarl i jks uitgenodigd op de nieuwjaar receptie,  kri jgt
10% korting op het Saigens feest
gratis vri jwil l igersverzekering

WELKE VRIJWILLIGER
BEN JIJ OF WIL JIJ
WORDEN?

FORMULES Er zi jn tal  van mogeli jkheden
om te vri jwil l igen.  Gaat uw
voorkeur naar een specif ieke
taak? Aarzel  niet om ons te
contacteren!

KERN  OF TREKKER VRIJWILLIGER  

DE TIJDELIJKE VRIJWILLIGER

VASTE MEEWERKENDE

COMMISSIE VRIJWILLIGER

VERANTWOORDELIJKE

VASTE VRIJWILLIGER

REGELMATIGE ACTIEVE

VRIJWILLIGER

EEN PAAR MAAL PER JAAR
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BEDANKT!


