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VERSLAG BESTUURSORGAAN 
 

 
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

a. Verslag goedgekeurd. 
2. Beleidsplan – werkingsverslag – jaarlijks actieplan 

a. Begroting 2022 – Dit wordt besproken op een aparte vergadering. Dit wordt gedaan op 26 
juni 2021 om 9.30 u. 

3. Basisopdrachten 
a. Jeugdsport 

i. Stand van zaken – jeugdsportweekend – wordt opgevolgd door de jeugdcommissie. 
Deze vergadert op 20 mei. Er zijn al 30 (voor)inschrijvingen. 

b. Stijlwerking 
i. Kennisneming en goedkeuring verslagen commissies en comités 

1. Algemeen Technische Commissie 
a. Wordt inhoudelijk goedgekeurd. 

2. Kennisneming erkenning stijlgroepen 
a. Hadaka Jime (Leon Verbraeken) wordt erkend. 
b. Tatakai – wordt verder door Frank opgevolgd. 

c. Wedstrijdwerking 
i. Opvolging werking wedstrijdcoördinator. 

1. Luciano is bezig met een kennismakingsronde met alle partijen die 
betrokken zijn bij de wedstrijdwerking. 

d. Opleidingen 
i. Kennisneming en goedkeuring verslag pedagogisch comité 

1. Goedgekeurd. 
ii. VTS 

1. Organisatie 2021 en 2022 
a. Deze worden momenteel ingepland: 

i. Initiator 2021 (doorstart). 
ii. Instructeur B (afwerking). 

iii. Initiator 2022. 
iv. Instructeur B 2022. 

iii. Federale bijscholingen 
1. API – Juni 2021. 
2. Antidoping – in orde. 
3. Recht 1 en 2 – worden ingepland. 

e. Promotie 
i. Discussienota bestuursorgaan door Peter De Wortelaer. 

1. Peter licht dit toe. Hierbij wordt verwezen naar de bijlage die Peter heeft 
doorgestuurd. Deze betreft de afstand tussen club en federatie en hoe we 
deze best kunnen overbruggen. 

2. Administratie moet worden geduid. 
3. Dag van de JJ-club lag hier in het verlengde van. O.a. door Covid werd dit 

op de lange baan geschoven. 
4. Het bestuur vindt het voorstel van Peter een goed idee. We kunnen dit 

doen vanaf einde november / begin december. De agenda mag niet te 
goedgevuld zijn en met groepen de workshops op te volgen. De 
bevindingen kunnen dan naar voor worden gebracht in een plenaire 
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vergadering. Peter volgt de items en organisatie op, samen met de 
communicatiecommissie. Contactneming met de clubs kan via 
verschillende kanalen / sleutelfiguren (stijltechnische commissies, 
provinciale comités, enzovoort). Misschien kunnen zij de discussietopics 
selecteren. 

ii. Opvolging promotiemateriaal en logo VJJF. 
1. Dit wordt opgevolgd door de communicatiecommissie. Dit wordt nog 

gecommuniceerd door Peter. 
2. De juiste kanji moet worden gebruikt. 

iii. Opvolging zomerreceptie – Wordt door David Van der Schoepen opgevolgd. 
Doelgroep zwarte gordels, clubbestuursleden en medewerkers. De 
communicatiecommissie volgt dit verder op en verfijnt. 

iv. David Van der Schoepen wordt aangesteld als lid van de communicatiecommissie, 
dit in zijn hoedanigheid van vrijwilliger. 

4. Beleidsfocussen 
a. Jeugdsportproject – Staat op de agenda van de jeugdcommissie. 

5. Gezond sporten 
a. Medisch sporten 

i. Link Vaso en ledenbestand. Jan licht dit toe. 
6. Goed Bestuur 

a. Harde indicatoren 
i. Functioneringsgesprekken – Deze werden gevoerd op 22 en 23 april 2021. De 

gesprekken betroffen deze tussen bestuur, directie en personeel, en tussen 
bestuur en directie. 

b. Zachte indicatoren 
i. Opvolging matchfixing. Peter volgt dit op, evenals de ethische commissie. 

c. Tuchtwerking 
i. Tuchtprocureur – dit wordt verder opgevolgd. 

d. Ombudsdienst 
i. E-mailadres werd aangepast naar vjjfombudsdienst@vjjf.be. 

e. Vlaams Sporttribunaal. Peter heeft vergaderd met Ellen Maes en Jochen Delrue. Dit was 
een positief gesprek m.b.t. het Intern Reglement (tuchtreglement). De ethische commissie 
bespreekt dit tijdens hun eerstvolgende vergadering. 

7. Administratie 
a. Stand van de rekeningen – deze werd overlopen. 
b. Verzekeringen 

i. Er wordt een nieuw overzicht gemaakt. Dit wordt dan gepubliceerd op de website 
en / of het online ledenbestand. 

ii. Jan vraagt nog een polis aan voor bestuurdersaansprakelijkheid voor de leden van 
het VJJF-bestuursorgaan. 

c. ICT 
i. Aanstelling ICT-verantwoordelijke (telewerk policy VJJF). Werner licht dit toe. Er 

worden offertes opgevraagd bij een paar professionele organisaties. Misschien kan 
dit bij Telenet. Frank volgt dit op. 

ii. Microsoft – kon nog niet worden opgevolgd. 
iii. Google Drive – toegang en fiches. 
iv. Aanpassingen ledenbestand – aangepaste offerte opgevraagd. 

1. Multisafepay 
a. Standaardkosten: 0,15 euro + 1,80% (Visa, Maestro en Master 

Card) of 1,25% (Bancontact) van het gestorte bedrag. 
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b. Geen accountkosten. 
c. Per uitbetaling 0,50 euro. 
d. Hier wordt mee akkoord gegaan. 

v. Care-systeem – opvolging. 
1. Er wordt aan Luciano in zijn hoedanigheid van wedstrijdcoördinator 

gevraagd dit verder op te volgen. Het bestuur bekijkt graag offertes 
aangaande systemen. Dit geldt voor minstens 4 matten. De Waalse 
federatie kan dit dan huren van de VJJF. 

d. Aanstellingen leden van federale commissies en comités – De kandidaturen worden 
opgevraagd in oktober en het bestuur stelt aan in november. 

e. Personeel 
i. Thuiswerk 

1. Er kan een forfaitaire vergoeding worden toegekend. Dit wordt 50 euro per 
werknemer die aan thuiswerk doet per maand en dit vanaf 1 februari 2021. 
Vergoeding kosten eigen aan de werkgever. Dit wordt gemeld aan het 
sociaal secretariaat. 

ii. Almira Hasani zal op tijdelijke deeltijdse werkloosheid worden gezet. Dit betreft 
40%, althans tot einde juni. Dit gaat in vanaf 21 mei 2021. 

f. Huisvesting en stockage – Thomas maakt de overeenkomsten op. Jan bekijkt of de 
voorbeeldovereenkomst in pdf kan worden overgezet naar Word. 

8. Belgische Ju-Jitsu Federatie 
a. Het BK is voorzien in oktober. 
b. Peter en Werner worden voorgesteld als leden van bestuursorgaan van de BJJF tegen de 

volgende Algemene Vergadering. 
9. Internationale Ju-Jitsu 

a. JJIF – Organiseren het WK in VAE eind november / begin december. 
b. JJEU – We zijn wachtende op een locatie voor het EK. Thomas en Benny volgen de 

scheidsrechteropleidingen. 
10. Varia 

a. Peter volgt de clubs op die hebben tegengestemd (statuten) op de recentste AV. Er werden 
veel positieve reacties ontvangen. 

11. Datum volgende vergadering 
a. 16 juni 2021 om 20 u. via Google Meet. 

 
 

slot 
 
Afsluiten van de vergadering door de voorzitter om 22.28 u. 
 
Voor eensluidend verklaard afschrift, 
 
 
Steven Van Suetendael 
Secretaris 


