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VERSLAG BESTUURSORGAAN 
 

 
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

a. Goedgekeurd. 
2. Beleidsplan – werkingsverslag – jaarlijks actieplan 

a. Werkingsverslag vordert. De basiswerking is praktisch af, de boekhouding is afgewerkt 
maar de omstandigheden zijn moeilijk met een nieuwe boekhouder, een nieuwe 
administratief coördinator, een boekhoudsysteem dat niet optimaal is voor analytisch 
boekhouden en het feit dat niemand kon samenkomen in 2020. Het grootste werk moet 
nog geleverd worden op het vlak van de beleidsfocussen en de rubriek integriteitsbeleid 
maar dit komt wel in orde. 

3. Statuten – Intern Reglement – (B)AV – vergadering VJJF-kaderleden 
a. 1 ontvangen kandidatuur: Peter De Wortelaer. Deze is ontvankelijk. Stembrieven zijn 

verzonden. 
b. Proces Verbaal van de gerechtsdeurwaarder wordt meegedeeld aan voorzitter en 

secretariaat. 
c. Goedkeuring nieuwe versie Intern Reglement (medische keuring werd bijgewerkt). 

i. Goedgekeurd. 
4. Basisopdrachten 

a. Jeugdsport 
i. Opvolging jeugdsportweekend. 

1. Zeer binnenkort de mogelijkheid dat de leden zich al kunnen inschrijven via 
de club. Dit is een voorinschrijving (vanwege Covid-19). 

2. David legt momenteel de accommodatie vast te Maasmechelen. 
b. Stijlwerking 

i. Opvolging multistijlstage. 
1. Inschrijvingen vanaf september. 
2. Locatie: Vlimmeren. 

ii. ATC 
1. Het is momenteel veel moeilijker om zaken toe te lichten en dat is lastig en 

verwarrend. 
2. 2de helft van april vindt de volgende vergadering van de ATC plaats. 
3. Ledenaantallen van de stijlgroepen – Covid-19 heeft hier een grote invloed 

op gehad. Dit moet in de toekomst worden bekeken. 
c. Wedstrijdwerking 

i. De functie van een wedstrijdcoördinator kan een uitkomst bieden. Er wordt 
gedacht aan Luciano Cinelli. 

d. Opleidingen 
i. VTS 

1. Aspirant-Initiator – uitgestelde opleidingen. Deze worden terug 
opgenomen in de loop van 2021 wanneer dit mogelijk is. 

2. Initiator 
a. Huidig 

i. Modules 2-4 zijn verzet naar het najaar. 
ii. Module 1 is afgewerkt. De resultaten waren zeer goed. Er 

zijn enkel 3 herexamens. 
b. Toekomst 
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i. Start-2-coach zal Module 1 Initiator vervangen. Momenteel 
zijn er een paar pilootprojecten aan de gang. Dit zou reeds 
vanaf 1 januari 2022 zijn. Er moet wel op de VTS-denkcel 
worden besproken welke aanpassingen er dan moeten 
gebeuren aan de cursusteksten Initiator, maar mogelijk 
ook voor de andere opleidingen. 

3. Instructeur B – momenteel geen wijzigingen. 
ii. Federale bijscholingen. 

1. EHBO – gaan door zoals regulier. 
2. Ju-Jitsu en Recht – gaan door zoals regulier. 
3. API – gaat zeer binnenkort door. 
4. Antidoping – 29 april 2021 met Guido Steens. 

e. Communicatie 
i. Charter vechtsportoverleg. 

1. Jan wordt vertegenwoordiger. 
2. Er wordt ingestemd met de ondertekening van het charter. 

f. Promotie 
i. Contract opslagplaats PV Interieur Beerse – Thomas stelt het contract op maar 

moet gegevens hebben (oppervlakte, prijs, verhuurder, enzovoort). 
ii. Zomerreceptie – wie spreekt waarover (korte inhoudstafel tegen uiterlijk 16 april). 

De sprekers bereiden zelf een tekstje voor. 
1. Zelfde scenario als 2019. Zelfde punten worden kort aangehaald. Tekstjes 

worden naar David gestuurd. 
2. Gelet op het afgelopen jaar moeten de speeches kort zijn. De receptie 

moet een informeel karakter hebben. Er kan een toelichting zijn over 
updates aan het ledenbestand, enzovoort. 

iii. Ontwerp JES-sports. 
1. Zwart is voor verkoop, blauw is voor de medewerkers. 
2. Doorschijnende figuur achterzijde. 
3. Merchandising wordt het huidige logo nog gebruikt, met onderschrift 

Vlaamse Ju-Jitsu Federatie. 
4. Danny stuurt ontwerp nog door naar Jan, die verder verstuurt naar 

bestuursorgaan voor goedkeuring. 
5. Jan maakt het logo over aan Danny. 

iv. Logo’s 
1. Momenteel is het niet het juiste moment om hier een beslissing in te 

treffen. 
2. Gebruik moderne logo – wordt niet meer gebruikt. 

5. Beleidsfocussen 
a. Topsport 

i. Functies – naamsverandering 
1. Glenn De Vleesschauwer – Technisch Directeur Topsport. 
2. Topsportcoaches – Topsportcoach. 
3. Jan laat aanpassen op de website en in het ledenbestand. 

ii. BTW-activering kleine onderneming i.f.v. fanwear Topsport en i.f.v. statuut 
verenigingswerker. 

1. De facturen opmaken zal vanuit het secretariaat gebeuren i.s.m. Bjarne 
Lardon. 

2. De BTW-administratie wordt door de boekhouder gedaan. 
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3. Het BTW-nummer wordt geactiveerd. Frank neemt hiervoor contact op 
met de boekhouder. 

iii. Ondersteuning Topsport vanuit Sport Vlaanderen – 50.000 euro. 
1. 15.000 wordt overgeschreven naar de Topsportrekening voor 

ondersteuning van Topsport. Dit is het verschil met het begrote bedrag. 
6. Gezond sporten 

a. Medisch sporten 
i. Aanpassingen keuring – Werd goedgekeurd in het Intern Reglement. 

ii. Vraag voor info EHBO voor ATC werd overgemaakt aan de medische commissie. 
7. Goed Bestuur 

a. Zachte indicatoren 
i. Beleid tegen match-fixing – wordt verder uitgewerkt. Jan vraagt nog op bij andere 

vechtsportfederaties. 
b. Tuchtwerking 

i. Vlaams Sporttribunaal voor antidoping en SGG – communicatie ethische 
commissie. 

1. De API’s konden hier niet op aanwezig zijn. De toelichting is meegedeeld 
aan Orsi die dit doorgeeft aan de overige leden van de ethische commissie. 

2. Peter De Wortelaer wordt gevraagd de uitwerking en implementatie 
binnen de federatie op te volgen. Hij heeft de oprichting van het Vlaams 
Sporttribunaal van op de eerste rij gevolgd. 

8. Administratie 
a. ICT 

i. Google-account – Is in orde. Frank en Jan zijn huidig de administrators. 
ii. Microsoft – Ligt niet stil maar is nu geen dringende zaak meer. De non-profitoptie is 

blijkbaar ook niet voor sportfederaties (non-profit). 
iii. Care-system. Thomas volgt dit op. 
iv. Offerte update ledenbestand (offerte plus profielen stijlbeheerder en 

wedstrijdbeheerder). 
v. Nieuwe profielen: 

1. Stijlbeheerder: 
a. Leesrechten tot de clubbestanden (en ledenprofielen) van de clubs 

die behoren tot de betreffende stijlgroep. 
b. Rapportering: 

i. Historiek van de activiteiten van de eigen stijlgroep (aantal 
deelnemers en namen van de deelnemers [GDPR-
conform]). 

2. Wedstrijdbeheerder: 
a. Leesrechten tot clubfiches – in strijd met GDPR. 
b. Rapportering: 

i. Historiek van de activiteiten van de wedstrijd- en 
Topsportwerking (= trainingen en kampioenschappen, niet 
van de vergaderingen). Ook hier aantal deelnemers en de 
namen van de deelnemers (GDPR-conform via 
gerechtvaardigd belang). 

3. Bovenstaande nieuwe profielen worden goedgekeurd. 
b. Vergoedingen medewerkers, stijlgroepen en externen. 

i. Er heeft zich een grote besparingsronde voorgedaan op het personeel. 
ii. David Van der Schoepen 
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1. Wordt verantwoordelijke voor BO stijl en BO Jeugd, dit aansluitend aan de 
huidige taken die hij heeft. Hij is nu reeds betrokken bij de stijl- en 
jeugdwerking. 

c. Personeel 
i. Brief naar clubs en medewerkers – De drukte heeft dit verhinderd maar Werner 

maakt hier spoedig werk van. 
ii. Procedure organisatie telewerk – idem. 

9. Functioneringsgesprekken – 22 (Elke, David en Almira) en 23 (Jan en Orsi) april 2021. 
10. Internationale Ju-Jitsu 

a. JJEU – kampioenschap 1ste week van juli (EK volwassenen) in Naharia, Israel. 
11. Varia 

a. Danny wordt bedankt voor de vier jaar als bestuurslid en de goede samenwerking maar hij 
heeft besloten zijn kandidatuur niet te verlengen. Hij zal zich engageren voor de 
communicatiecommissie. 

12. Datum volgende vergadering 
a. 21 april 2021 om 20 u. – digitaal. 

 
 

slot 
 
Afsluiten van de vergadering door de voorzitter om 22.25 u. 
 
Voor eensluidend verklaard afschrift, 
 
 
Steven Van Suetendael 
Secretaris 


