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X Peter De Wortelaer 

X Frank Engelen - penningmeester 

X Thomas Thys - voorzitter 

X Steven Van Suetendael - secretaris 

X Werner Wouters 

X Jan Van Gestel – adviserende functie 
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VERSLAG BESTUURSORGAAN 
 

 
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

a. Goedgekeurd. 
2. Verdeling mandaten bestuursorgaan voor der periode 2021-2023: 

a. Voorzitter – Thomas Thys 
b. Penningmeester – Frank Engelen 
c. Secretaris – Steven Van Suetendael 
d. Personeelsverantwoordelijke – Werner Wouters 
e. Ondervoorzitter – Peter De Wortelaer 

3. Statuten – Peter De Wortelaer polst en luistert naar ideeën en opmerkingen m.b.t. statuten bij de 
clubs die hebben tegengestemd bij de laatste stemming van statuten en koppelt terug naar het 
bestuursorgaan. 

4. Basisopdrachten 
a. Jeugdsport 

i. Opvolging jeugdsportweekend – stand van zaken 
1. Inschrijvingen staan open (voorinschrijving). Hopelijk komt er in juni 

duidelijkheid omtrent definitieve mogelijkheden. 
b. Stijlwerking 

i. Opvolging multistijlstage 24/10 te Vlimmeren – stand van zaken en 
deelnametarieven voor leden en niet-leden. 

1. Leden – er kan een laag deelnametarief (10 euro) worden gevraagd waar 
twee drankjes inclusief zijn. 

2. Niet-leden – nog te bepalen. 
ii. Verhogingen en aansluiting in tijden van Covid-19 (toelichting problematiek door 

Frank Engelen). 
1. De periode blijft behouden maar de punten moeten wel in orde zijn. Indien 

er in bepaalde stijlgroepen of stijlen interne regels zijn die bepalen dat er 
een zeker aantal punten dient behaald te worden in een bepaalde periode 
(bv. het jaar voor de shodan shiken) dan moet het lid zich hiernaar 
schikken.. 

2. De beschikbare budgetten van de erkende stijlgroepen worden gebaseerd 
op het aantal leden op datum van 31 augustus 2019. Dezelfde datum geldt 
voor de aansluiting. Aldus vermijden wij dat clubs die door de Corona-
problematiek te kampen hebben met een (tijdelijke) terugval van het 
aantal leden hierdoor bijkomende schade van ondervinden. 

c. Wedstrijdwerking 
i. Opvolging wedstrijdorganisatiecommissie 

1. Het bestuur heeft op 14/4 vergaderd met Luciano Cinelli. 
a. Zijn voorbereiding is zeer goed maar het moet duidelijk zijn waar 

de grenzen van de bevoegdheden liggen en waar die van andere 
commissies beginnen. 

b. Het zal een leerproces worden waarbij de organisatie zal leren uit 
ervaringen. 

c. Luciano is zeer ambitieus. Dat wordt geapprecieerd maar het moet 
beheersbaar blijven. 
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d. De functie is geen eenvoudige functie. Hij moet voldoende 
ondersteuning krijgen vanuit het bestuur. Steven zal de vaste 
contactpersoon worden voor Luciano om terug te koppelen. 

2. Luciano Cinelli wordt aangesteld als wedstrijdorganisatiecoördinator. 
3. De wedstrijdorganisatiecommissie zal een andere invulling krijgen. Luciano 

zal gesprekken voeren met de huidige leden en met kandidaat lid Sander 
Van de Velde om de toekomst te bespreken. 

4. Jan verstuurt de laatste 3 verslagen van de wedstrijdorganisatiecommissie 
door naar Steven en Luciano. Ook het draaiboek met de begroting wordt 
overgemaakt. 

ii. Verslag wedstrijdorganisatiecommissie 
1. Het bestuur neemt kennis van het verslag. 

d. Opleidingen 
i. Stand van zaken: 

1. Antidoping – 29 april. Jan vraagt aan Guido Steens of de webinar kan 
worden opgenomen. 

2. API-opleidingen – 2 x 2 dagen geweest (februari en maart). Deze 
opleidingen werden goed onthaald door de talrijke deelnemers – Volgende 
2 dagen zullen in juni plaatsvinden. Jan vraagt aan de API’s of de 
opleidingen mogen worden opgenomen. 

3. EHBO – is reeds gedoceerd. 
4. Ju-Jitsu en Recht 1 – is reeds gedoceerd. 
5. Ju-Jitsu en Recht 2 – is reeds gedoceerd. 
6. VTS – momenteel ongewijzigd 

a. VTS-denkcel is samengekomen. Het verslag wordt doorgestuurd na 
ontvangst. 

b. Initiator Ju-Jitsu - Jan bekijkt de locatie voor de les bij Bart 
Marstboom. De locatie moet worden aangepast daar de dojo te 
klein is gezien het grote aantal deelnemers. 

e. Promotie 
i. De zichtbaarheid van de federatie naar de clubs toe moet worden vergroot. 

ii. Peter De Wortelaer wordt benoemd tot lid van de communicatiecommissie. 
iii. Gebruik logo V.J.J.F. vzw. 

1. Het logo Ju-Jitsu Flanders zal niet langer worden gebruikt. Het is te 
verwarrend. 

2. Ontwerp nieuw logo: 3 exemplaren: 2 met tekst (staand en liggend) en 1 
met afkorting – Peter neemt dit op met de communicatiecommissie. 

3. De kanji van het logo moet worden bijgewerkt omdat deze niet langer  
scherp genoeg is. 

iv. Zomerreceptie – voorlopig o.b.v. prognoses Covid-19 - 2 sessies met een drankje en 
een hapje: 10-12 u. en 14-16 u. Een definitieve beslissing kunnen we naderhand 
nog bekijken. 

v. Erelid – Dit wordt verder uitgewerkt naar de toekomst. Thomas volgt dit op. 
vi. Accommodatie – De gemeente Kruibeke speelt met het idee een nieuwe dojo te 

bouwen en vraagt of cofinanciering bij verschillende partners mogelijk is, zo ook bij 
de (vecht)sportfederaties (bericht via Donald Delia). Momenteel is alles nog 
bespreekbaar. Dit is momenteel geen project waartoe de federatie zich kan 
verbinden. 

5. Beleidsfocussen 
a. Topsport 
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i. Volgende week vindt de vergadering van de Topsportcommissie plaats. 
ii. Frank volgt de Topsportcommissie alleen op vanuit het bestuur. 

6. Gezond sporten 
a. Medisch sporten 

i. Kennisgeving nieuwe maatregelen medische keuringen is gebeurd via de website 
en via de Obi Nieuws. 

ii. Er worden nog herinneringen verstuurd. 
7. Goed Bestuur 

a. Matchfixing en Vlaams Sporttribunaal. 
i. Het voorstel voor implementatie van Peter wordt aanvaard. Peter volgt dit op. 

ii. Er zal 400 euro worden voorbehouden voor een screening van ons Intern 
Tuchtreglement. 

b. Tuchtwerking 
i. Peter De Wortelaer neemt ontslag als tuchtprocureur van de V.J.J.F. vzw. Deze 

functie is niet verenigbaar met die van bestuurslid. 
ii. Aanstelling nieuwe tuchtprocureur – Er werden deze ronde geen kandidaturen 

ontvangen. 
iii. De continuïteit van de werking van het tuchtparket wordt verzorgd door Jan De 

Groote.  
8. Administratie 

a. Stand van de rekeningen. Deze wordt overlopen. 
b. Opmaak en gebruik draaiboek voor evenementen – goedkeuring voor gebruik. Dit wordt 

goedgekeurd. De commissies en comités zullen dit in de toekomst hanteren voor de 
organisatie van grotere evenementen. 

c. BTW-nummer en bepalingen kleine onderneming vrijgesteld van BTW - Het BTW-nummer 
werd geactiveerd. 

d. ICT 
i. Opvolging offerte JVD-Solutions. 

1. Inschrijvingen voor VJJF-evenementen - Moeten ook zelf kunnen 
inschrijven via hun lidkaart en krijgen rechtstreeks een 
betalingsuitnodiging. Er moet dan rechtstreeks kunnen betaald worden 
met de bankkaart. 

2. Clubevenementen – Houdt dit ook inschrijvingen / registratie en 
clubtrainingen in? Dit wordt nog nagevraagd. 

3. De offerte wordt goedgekeurd, voorlopig wordt m.u.v. de inschrijvingen tot 
na verdere info van JVD. 

ii. Microsoft – Dit wordt verder opgevolgd. 
iii. Google Drive – is in orde. Binnenkort zullen de oude partities verdwijnen. De 

nieuwe zijn ondertussen in gebruik genomen door het secretariaat. De 
bestuursleden zullen binnenkort leesrechten krijgen op de nieuwe partities. 

iv. Care-system – Jan vraagt nog op bij Judo Vlaanderen welk systeem en welke 
hardware zij gebruiken. Jan stelt ook een mail op naar JJEU om navraag te doen 
naar de software en de hardware. 

e. Huisvesting en stockage 
i. Thomas volgt de contracten verder op. 

9. Belgische Ju-Jitsu Federatie 
a. Er is huidig geen werking. 

10. Internationale Ju-Jitsu 
a. EK Seniors is voorzien in de 1ste week van juli. Dit kan problemen geven bij een positieve 

coronatest ter plaatse. 
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11. Varia 
a. Verslag Algemene Vergadering Vlaamse Sportfederatie. Dit wordt toegelicht. 

12. Datum volgende vergadering 
a. 19 mei 2021 – 20 u. - digitaal 

 
 

slot 
 
Afsluiten van de vergadering door de voorzitter om 22.15 u. 
 
Voor eensluidend verklaard afschrift, 
 
 
Steven Van Suetendael 
Secretaris 


