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Bestuursorgaan – Vergadering  

 

Datum: 16 juni 2021 / 26 juni 2021 

(rode kleur) 

Tijd: 20 u. / 9.30 u.  

Voorzitter: Thomas Thys Secretaris: Steven Van Suetendael  

Plaats Digitaal (Google Meet) Aantal pagina's: 4  

Aanwezig: (x = aanwezig, xv(…) = aanwezig bij volmacht (initialen volmachtdrager),  v = 

verontschuldigd) 

 

X Peter De Wortelaer - ondervoorzitter 

X Frank Engelen - penningmeester 

X Thomas Thys - voorzitter 

V (X) Steven Van Suetendael - secretaris 

V (X) Werner Wouters 

X Jan Van Gestel – adviserende functie 
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VERSLAG BESTUURSORGAAN 
 

 
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

a. Goedgekeurd. 
2. Beleidsplan – wordt besproken op de vergadering van 26 juni 2021 (begroting). 
3. Basisopdrachten 

a. Jeugdsport 
i. Kennisneming en goedkeuring verslagen commissies en comités – 20 mei 2021. 

1. Goedgekeurd. 
b. Stijlwerking 

i. Goedkeuring Tatakai 
1. Frank licht dit toe. Hij heeft een gesprek gehad met de stijlgroep en een 

communicatie gericht aan de ATC. 
ii. Multistijlstage – staat online (inschrijvingsformulier en affiche). 

1. Organisatie is een verantwoordelijkheid van de ATC. 
2. Promotie – de communicatiecommissie ondersteunt hierin. 
3. ATD en communicatiecommissie zitten nog samen om de organisatie van 

de stage te bespreken. 
iii. Opname Goshin Jitsu Guruma Ryu in Yoshimi Jiu-Jitsu Rengoukai UBU. 

1. Vanaf 27 juni 2021. 
iv. Werner Wouters en Thomas Thys waren als neutrale waarnemers bij de bespreking 

van de werking van de stijlgroep Yoshimi Jiu-Jitsu Rengoukai UBU op 6 juni 2021. 
c. Wedstrijdwerking 

i. Hardware en software wedstrijdorganisatie. Jan heeft het nodige overgemaakt aan 
Luciano Cinelli en neemt nog contact op. 

ii. Samenwerking met Judo Vlaanderen – organisatie kampioenschap ne waza. Jan 
licht toe dat de topsportcoach ne waza dit momenteel opvolgt op het technische 
niveau. 

iii. Luciano Cinelli – De wedstrijdcoördinator is de voorzitter van de 
wedstrijdorganisatiecommissie. Hij stelt de wedstrijdorganisatiecommissie samen. 
Luciano wordt gevraagd of hij een stand van zaken kan geven tegen midden 
augustus. 

d. Opleidingen 
i. VTS-Connect – ondersteuning e-learning via dossier. Een aanvraagdossier werd 

reeds ingediend. 
ii. Docentencomités worden herinnerd aan hun samenkomsten i.f.v. de ontwikkeling 

van cursusmateriaal en e-learning. 
e. Communicatie 

i. Kennisneming en goedkeuring verslagen commissies en comités – 10 juni 2021. 
1. Goedgekeurd. 
2. Welk is het budget dat de commissie wenst om het 2de puntje van de annex 

te realiseren? – Dag van de Ju-Jitsuclub: workshops en nog te bepalen 
punten - kan eventueel in februari 2022. Best wel apart houden van de 
Gouden Obi. 

3. Logo’s en visualisatie – zeer mooi werk geleverd. ‘Ju-Jitsu’ moet wel een 
woord blijven, dus best niet opgesplitst. Er wordt aan Elke gevraagd om 
een paar ontwerpen verder uit te werken (naam boven, onder en naast). 
Ook een ontwerp enkel in blauw en geel, en een in wit en blauw. 
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4. Het bestuur beslist om het oude logo te nemen met een nieuwe, correcte, 
kanji. 

5. Zomerreceptie – is verschillend van de Gouden Obi. Luchtig maar ter 
afsluiting van een moeilijke periode.  

6. Topsportverwijzing op sociale media wordt  
a. @ju_jitsu_competition_flanders_official (Instagram) 
b.  @jujitsucompetitionflanders.highperformance (Facebook) 

ii. Opvolging discussienota ‘Communicatie werking Commissies en 
comités/Bestuursorgaan’ Peter De Wortelaer. 

1. Fases 1 (rapportering commissie), 2 (bespreking bestuursorgaan) en 3 
(terugkoppeling) zijn logisch. 

2. Fases 4 (interne communicatie) en 5 (commentaren/suggesties vanwege 
de clubs) moeten meer worden uitgewerkt. Fase 5 – De clubs kunnen hun 
opmerkingen / suggesties ook rechtstreeks overmaken aan een commissie. 
Elke commissie heeft ook een apart e-mailadres. 

3. De communicatiecommissie zal ook een uniforme template van verslag 
ontwerpen. 

4. Een commissie kan ook rechtstreeks vragen stellen aan andere commissies, 
niet enkel aan het bestuursorgaan. 

iii. Feedback consultatieronde clubs - Peter licht zijn verslag toe. 
1. Het bestuur opteert momenteel voor optie 3. Dit houdt in dat er op dit 

ogenblik geen initiatief wordt genomen om de statuten te wijzigen. 
iv. Evenementen en Covid-19. 

1. De richtlijnen van de overheid worden gehanteerd. Elk evenement moet 
worden georganiseerd volgens de geldende richtlijnen. 

f. Promotie 
i. Een club die niet is aangesloten dient de goedkeuring tot aansluiting te krijgen van 

het bestuur. Wat met wens tot aansluiting van vervallen clubs? In principe zijn deze 
ook niet meer aangesloten en dit heeft consequenties voor de toegang tot het 
ledenbestand. 

1. De clubs die in de Covid-periode zijn vervallen, blijven nog aangesloten. Het 
is een uitzonderlijke situatie. Er wordt van hen verwacht dat zij opnieuw 
zullen aansluiten, waarschijnlijk bij aanvang van het nieuwe sportseizoen. 

4. Beleidsfocussen 
a. Topsport 

i. Kennisneming en goedkeuring verslagen commissies en comités – 27 april 2021. 
1. Verslag wordt goedgekeurd. 

5. Gezond sporten 
a. Ethisch Sporten 

i. Kennisneming en goedkeuring verslagen commissies en comités – 27 mei 2021. 
1. Verslag wordt goedgekeurd. 
2. Intern Tuchtreglement moet niet worden goedgekeurd door Sport 

Vlaanderen. 
ii. Bespreking Intern Tuchtreglement Peter en API’s. 

6. Goed Bestuur 
a. Zachte indicatoren – stand van zaken – Matchfixing - Peter. 

i. Streefdoel uitwerking: einde september (Vlaams Sporttribunaal en matchfixing). 
ii. Peter organiseert een onderhoud met de ethische commissie en Thomas i.v.m. de 

aansluiting bij het Vlaams Sporttribunaal. 
b. Tuchtwerking. 
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i. Tuchtprocureur. 
1. Hier wordt mee gewacht tot in oktober zodat wij kunnen afwachten wie 

terug zal aansluiten. 
2. Voorlopig neemt Jan De Groote de functie van substituut tuchtprocureur 

waar zodat er continuïteit is. 
7. Administratie 

a. Stand van de rekeningen 
i. Deze wordt overlopen. 

b. Verzekeringen 
i. Er werd een document worden opgemaakt ter verduidelijking van de 

verzekeringen. Binnenkort wordt dit kenbaar gemaakt voor onze clubs via hun 
ledenbestand. 

c. ICT 
i. Offertes ondersteuning ICT. 

1. Er werden verschillende potentiële partners aangesproken. 
2. Het bestuur gaat akkoord met Compudoc. Jan neemt contact op en er 

wordt een contract opgesteld. 
d. Personeel 

i. Er moet naar worden gestreefd dat de personeelsleden niet de functie van 
voorzitter van een commissie uitoefenen, dit in een poging de personeelsleden van 
taken te ontlasten. 

e. Huisvesting en stockage 
i. Thomas maakt de contracten op in juli. 

f. Boekhouding en fiscaliteit 
i. Juni – solidariteitsbijdrage sportuitrusting. Dit betreft de vrijstelling van BTW of de 

regelgeving van de ‘kleine onderneming’. De administratie volgt dit nog op met de 
boekhouder. 

8. Internationale Ju-Jitsu 
a. EK Duitsland – Benny en Thomas zijn opgeroepen als scheidsrechters. 
b. WK Abu Dhabi – voorzien einde november / begin december. 

9. Varia 
a. Topsport 

i. Reisverzekering: er wordt een uitgebreide dekking voorzien die voorlopig onder 
Topsport valt. Dit kan op een latere datum worden besproken. 

ii. Franchise – Topsport kan deze dragen bij ongeval. 
b. Ook publicatie van recente benoemingen in Belgisch Staatsblad brengt Thomas in orde, 

incl. betaling 138 euro. De factuur wordt achteraf opgestuurd. 
c. Thomas gaat een voorstel opmaken voor VJJF-ereleden. 
d. Covid – de medische commissie kan gevraagd worden om advies voor de organisatie van de 

evenementen. Stijltechnische commissies kunnen zelf ook beslissen om bijkomende 
maatregelen te treffen bij hun evenementen. 

10. Datum volgende vergadering 
a. 26 juni om 9.30 u. voor de bespreking van de begroting. 
b. 20 augustus om 17 u. te Rooftop. Jan contacteert Rooftop. 

 
 

slot 
 
Afsluiten van de vergadering door de voorzitter om 23.00 u. (16/6) en 11.42 u. (26/6). 
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Voor eensluidend verklaard afschrift, 
 
 
Steven Van Suetendael 
Secretaris 


