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VERSLAG BESTUURSORGAAN 
 

 
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

a. Verslag goedgekeurd. Het verslag wordt telkens na goedkeuring op de eerstvolgende 
vergadering op de website geplaatst. 

2. Beleidsplan – werkingsverslag – jaarlijks actieplan 
a. Stand van zaken werkingsverslag. 

i. Jan licht dit toe. Alles moet klaar zijn voor 5 maart. Dat is de deadline voor de 
communicatie van de agenda en bijhorende documenten. Dit is haalbaar maar de 
timing is altijd lastig. We zijn ook afhankelijk van de bedrijfsrevisor. 

3. Statuten – Intern Reglement – (B)AV – vergadering VJJF-kaderleden 
a. Definitie club en afdeling, en implementatie in het online ledenbestand. 

i. Een maatschappelijke zetel kan slechts een adres hebben. 
ii. Volgende wordt ingegeven in het Intern Reglement: 

 
Een club heeft het statuut van een rechtspersoon of feitelijke vereniging. Elke club wordt in het ledenbestand ook zo apart 

geïdentificeerd. Een rechtspersoon wordt gekenmerkt door een ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van 

Ondernemingen. 

 

Bovendien moet een club die als apart wordt beschouwd aan volgende voorwaarden voldoen: 

 

1. De bestuursleden moeten grotendeels verschillend zijn. 

2. De hoofdinstructeur mag niet dezelfde zijn als deze van een andere club. 

3. De ondernemingsnummer mag niet dezelfde zijn als deze van een andere club. 

 

Een afdeling ju-jitsu van een omnisportclub kan wel als een aparte club worden beschouwd. 

 

Indien een entiteit niet voldoet aan een van bovenstaande, wordt zij beschouwd als een afdeling van een bestaande club. 

Een afdeling wordt niet als apart opgenomen in het ledenbestand van de Vlaamse Ju-Jitsu Federatie vzw. 
 

a. Aanpassing subsidiëring vzw-stijlgroepen met aparte werking. O.b.v. het verslag van 16 
oktober 2019, hebben vzw-stijlgroepen met een eigen werking wel recht op het vaste 
bedrag voor de stijlgroepen. Dit moet worden aangepast in het Intern Reglement. 

4. Basisopdrachten 
a. Jeugdsport 

i. Jeugdsportweekend – wordt opgevolgd. 
ii. Goedkeuring verslag jeugdcommissie. 

1. Wordt goedgekeurd. 
b. Stijlwerking 

i. Multistijlstage – opvolging 
1. Er wordt getracht om dit najaar een stage te organiseren aan de oostkant 

van de Schelde. 
2. In 2022 in Bredene. Er zal vanaf dan geprobeerd worden om telkens 2 

stages per jaar te organiseren. 
c. Wedstrijdwerking 

i. Wedstrijdwerking – samenwerking met: 
1. De topsportcoördinator wil in maart de verschillende geïnteresseerde 

partijen uitnodigen om wedstrijdtrainingen mee te kunnen organiseren. 
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Zoveel mogelijk info werd alleszins doorgegeven maar de interesse zal 
moeten groeien. 

2. Wedstrijdorganisatiecommissie. 
a. We hebben een 7-tal leden nodig in de 

wedstrijdorganisatiecommissie om de wedstrijdorganisatie vlot te 
laten verlopen. Momenteel hebben we te weinig leden. Natasja 
Van Clapdurp is een meerwaarde, evenals Sander Van de Velde. 
Dana Mortelmans zal misschien geleidelijk aan uitbollen. Luciano 
Cinelli zal worden gevraagd of hij wedstrijdcoördinator wil worden 
en of hij mensen kan aanspreken. Clubs die deelnemen aan 
kampioenschappen zouden ook kunnen meedraaien. De leden van 
de commissie zijn best ook geen coach. Steven vraagt aan Luciano 
of hij interesse heeft en koppelt terug naar Thomas. 

ii. Organisatie JJIF World e-Tournament Duo System. Dit is een nieuwe formule en 
vindt plaats van 21-27 maart 2021. Er moeten filmpjes worden gemaakt en 
doorgestuurd. 

d. Opleidingen 
i. Kennisneming en goedkeuring verslag opleidingscommissie. Hier wordt kennis van 

genomen. 
ii. Janick Dams heeft zich teruggetrokken uit het docentencomité Technieken en 

Foutenanalyse. Het bestuur neemt hier akte van. 
iii. Bijscholing antidoping – 29 april 2021. Guido Steens zal de bijscholing geven. De 

V.J.J.F. vzw organiseert dit in het kader van de samenwerking met andere erkende 
vechtsportfederaties. Er zal een deelnametarief worden gevraagd van externe 
partijen. 

5. Beleidsfocussen 
a. Topsport 

i. Terminologie mandaten 
1. Topsportcoördinator wordt High Performance Manager (Topsport) 
2. Topsportcoach wordt High Performance Coach (Topsport) 

ii. Dit wordt gewijzigd in het ledenbestand en op de website. 
6. Gezond sporten 

a. Medisch sporten 
i. Kennisneming en goedkeuring verslagen commissies en comités – medische 

commissie 28 januari 2021. Dit wordt goedgekeurd. 
ii. EHBO-bijscholingen moeten ook nog naar de ATC voor goedkeuring. De 

implementatie zou zijn voor einde 2022. De inhoud moet worden doorgegeven aan 
de ATD. 

1. EHBO 1 – digitaal 
2. EHBO 2 – praktisch 

iii. De medische keuring wordt aangepast vanaf 1 september 2021. Het is zowel 
drempelverhogend als drempelverlagend. De medische keuring moet ernstig zijn 
omdat gezondheid prioritair is, maar de medische keuring moet niet langer jaarlijks 
worden hernieuwd voor de wedstrijdsporters. Sport Vlaanderen hecht veel waarde 
aan de onafhankelijkheid en expertise van de medische commissies binnen de 
sportfederaties. 

iv. Wedstrijdreglementen VJJF moeten nog worden overgemaakt aan de medische 
commissie. De recentste versies staan op de website van de federatie. Vanaf U18 
hanteert de federatie de internationale reglementen. 

7. Goed Bestuur 
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a. Harde indicatoren 
i. Jaarrekening – werd besproken bij ‘werkingsverslag’. 

ii. Jaarverslag – werd besproken bij ‘werkingsverslag’. 
iii. Functioneringsgesprek – zie onderstaand bij ‘personeel’. 
iv. Bespreking Governance – het bestuur maakt voor elke vergadering een agenda op 

waarbij alle de basisopdrachten, beleidsfocussen, gezond en ethisch sporten en 
goed bestuur terugkomen. 

v. Voorbereiding Algemene Vergadering – De oproep is gelanceerd en er werd ook 
bekend gemaakt dat er bestuursverkiezingen zijn. De kandidaten kunnen hun 
kandidatuur stellen tussen 20 februari en 6 maart. De agenda zal uiterlijk op 5 
maart worden verstuurd. 

b. Zachte indicatoren 
i. Opvolging zachte indicatoren 2021-2024, en met voorname aandacht voor 2021. In 

2021 zal worden gewerkt rond het thema match-fixing. De V.J.J.F. vzw poogt niveau 
2 te behalen. De tuchtprocureur werd hier ook reeds van in kennis gesteld. 

8. Administratie 
a. Stand van de rekeningen – wordt meegegeven. 
b. ICT 

i. Microsoft – Indien mogelijk, dan schakelen wij over naar Office 365. Er wordt nog 
wel navraag gedaan naar de mogelijkheid om documenten te delen maar dat zou 
geen probleem mogen zijn. 

ii. Google Drive – Administratierechten - Er werden herinneringen gestuurd naar 
Matthias Van Leuvenhaege. Deze blijven onbeantwoord. AVG-technisch is dit niet 
in orde. Jan maakt alle gegevens over aan Thomas. Deze maakt een schrijven over 
aan Matthias. Een volgende stap is een aangetekend schrijven. 

iii. Care-systeem en wedstrijdsoftware – Thomas en Jan volgen dit nog op. 
c. Personeel 

i. Schrijven aan de clubs. Werner volgt dit nog op. 
ii. CAO – Procedure organisatie telewerk. Werner maakt een ontwerp op. 

iii. Berichtgeving RSZ omtrent jaaroverzicht tewerkstellingsmaatregelen – Werd 
doorgestuurd aan de leden van het bestuursorgaan die hiervan kennis hebben 
genomen. 

iv. Functioneringsgesprekken – deze worden ingepland na de indiening van het 
werkingsverslag. 

9. Belgische Ju-Jitsu Federatie 
a. JJIF – sustainability officer moet worden aangesteld. 

10. Varia 
a. Frank Engels – zijn advocaat vroeg een opzegvergoeding van 1.400 euro. Volgens onze 

berekening zou dit 166 euro zijn. 
b. Vlaams Sporttribunaal. Het bestuursorgaan beslist na beraad hiertoe toe te treden voor de 

thema’s doping en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Jan geeft Thomas de e-
mailadressen van de leden van de ethische commissie zodat hij een Zoom-meeting kan 
beleggen om het nodige toe te lichten. 

11. Datum volgende vergadering 
a. 17 maart om 20 u. 

 
 

slot 
 
Afsluiten van de vergadering door de voorzitter om 21.57 u. 
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Voor eensluidend verklaard afschrift, 
 
 
Steven Van Suetendael 
Secretaris 


