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VERSLAG BESTUURSORGAAN 
 

 
1. Stand van zaken wedstrijdorganisatie door Luciano Cinelli (pikt later in) – Deze wordt toegelicht. 
2. Goedkeuring verslag vorige vergadering. 

a. Verslag goedgekeurd. 
3. Beleidsplan – werkingsverslag – subsidiëringsaanvraag 2022 

a. Stand van zaken erkennings- en subsidiëringsaanvraag. 
i. Deadlines op 31/8 en 15/9 (ledenaangifte). 

b. Begroting – Voorstel - Budget voor wedstrijden: vergoedingen scheidsrechters te beheren 
door de scheidsrechterscommissie (vast bedrag per toernooi, afhankelijk van grootte van 
het toernooi/aantal scheidsrechters die nodig zijn). 

i. Dit wordt bekeken binnen de Vlaamse scheidsrechterscommissie.  
4. Basisopdrachten 

a. Jeugdsport 
i. Extra ondersteuning jeugdclubs – aanvraag voor ondersteuning van ong. 55.000 

euro via coronanoodfonds werd ingediend. 
ii. Stand van zaken Jeugdsportweekend 

1. Binnenkort wordt een nieuwe meeting gehouden met de medewerkers. De 
maatregelen zullen worden besproken. De clubs moeten eerst terug 
opstarten. Momenteel zitten we aan een 50-tal inschrijvingen. 

b. Stijlwerking 
i. Stand van zaken multistijlstage. 

1. Wordt verder opgenomen door de ATD met de communicatiecommissie. 
ii. 2022 – Mulstistijlstage op zaterdag 7 mei. 

1. I.s.m. Myiamoto en Yoshimi Jiu-Jitsu Rengoukai UBU in Bredene. 
c. Wedstrijdwerking 

i. Zie agendapunt 1. 
ii. Datums wedstrijden: 

1. BK – 9 en 10 oktober - Pepinster – De accommodatie heeft schade 
opgelopen vanwege de wateroverlast. Dit wordt misschien geannuleerd. 

2. OVK – 27 november – Sint-Niklaas wordt geannuleerd. We beginnen pas in 
2022 met kampioenschappen. 

3. BK – 19 en 20 februari – Beveren-Waas. 
4. OAK – 12 maart – Zwijndrecht. 

iii. Luciano wordt uitgenodigd op de volgende bestuursvergadering om een update  te 
geven. 

d. Opleidingen 
i. Kennisneming en goedkeuring verslagen commissies en comités 

1. Technieken en Foutenanalyse – 1 juli 2021. 
2. Didactiek – 8 juli 2021. 
3. Gezond en Ethisch Sporten – 12 juli 2021. 
4. Ju-Jitsu en Visie – 12 juli 2021. 

ii. VTS 
1. VTS-Connect / e-learning – toegekend bedrag: 3.279,57 euro. 
2. Aspirant-Initiator – 5 gepland. 
3. Toelatingsproef – eind augustus / begin september. 
4. Initiator – 2021 heropstart en 2022 nieuwe opleiding. 
5. Instructeur B – najaar 2022 + afwerken cursus 2019. 
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iii. Federale bijscholingen 
1. Worden ingepland dit najaar – inschrijvingen staan open. 

iv. Opname ATD in docentencomité Technieken en Foutenanalyse. 
1. De ATD zal tegen volgende vergadering een antwoord geven. 

e. Communicatie 
i. Communicatiecommissie: 

1. Voorzitter: Danny Hendrikx. Wordt goedgekeurd. 
2. Ondervoorzitter: Peter De Wortelaer. Wordt goedgekeurd. 

ii. Opname regelgeving gebruik huisstijl en logo in het Intern Reglement. Dit wordt zo 
gedaan wanneer deze volledig is uitgewerkt. Ondertussen worden de website, de 
VJJF-templates en documenten geleidelijk overgezet naar de nieuwe huisstijl. 

f. Promotie 
i. Zomerreceptie. 

1. 46 inschrijvingen momenteel. 
2. Het is belangrijk om de mensen actief te benaderen. 

ii. Inventaris materiaal, kledij en gadgets. 
1. Het promotiemateriaal zal in de eerste plaats ter beschikking gesteld 

worden van de jeugdcommissie voor de organisatie van het 
jeugdsportweekend. 

5. Beleidsfocussen 
a. Topsport. 

i. Goede resultaten op het EK. 
6. Gezond sporten 

a. Medisch sporten 
i. Kennisneming en goedkeuring verslagen commissies en comités – 17 juni 2021. 

1. Goedgekeurd. 
ii. Opname sportmedische keuring in het ledenbestand. 

iii. Aansluiting op Lynxcare – kosten en GDPR. 
1. Binnenkrijgen = verwerken. 
2. Akkoord met Lynxcare indien de kosten beperkt blijven tot 2.000 euro 

(eenmalig). Jan vraagt nog na bij SKA. 
3. Ledenbestand – moet dit worden aangepast? Jan kijkt nog na. 
4. RRN – wordt opgenomen in het ledenbestand en er wordt met JVD 

Solutions bekeken hoe dit kan worden gekoppeld aan Lynxcare. 
b. Ethisch Sporten 

i. Bijscholingen club-API’s 
1. 9 bijscholingsdagen. 
2. Gedoceerd door onze Federatie-API’s. 
3. 45 VJJF-leden hebben de opleiding Club-API gevolgd. 
4. 30% van onze clubs waren vertegenwoordigd op deze club-API-

opleidingen. 
5. De club-API’s van 15 clubs werden bijgeschoold. 
6. De bijscholingen zijn o.b.v. bovenstaande een succes. 
7. Ook de opnames van de bijscholingen zijn beschikbaar. Jan vraagt nog op 

waar deze zich bevinden op de Google Drive. 
ii. Handelingsprotocol 

1. De laatste versie (augustus 2021) werd overgemaakt aan Peter en Thomas. 
Mag dit in deze versie verspreid worden via de clubpost? Het is een 
doelstelling in het beleidsplan 2021. 
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a. Taak- en functieomschrijving van de federatie-API moet worden 
bijgewerkt. 

b. Het handelingsprotocol kan momenteel nog niet worden verspreid. 
7. Goed Bestuur 

a. Harde indicatoren 
i. Voorbereiding Algemene Vergadering – datum Bijzondere Algemene Vergadering. 

Deze vindt plaats op woensdag 27 oktober om 20 u. en zal digitaal doorgaan. 
1. Agendapunt – goedkeuring begroting. 

b. Zachte indicatoren 
i. Matchfixing in Intern Reglement. Dit werd uitgewerkt opgenomen in de herwerkte 

versie van het Tuchtreglement. Dit wordt momenteel gescreend door de Vlaamse 
Sportfederatie. 

c. Vlaams Sporttribunaal 
i. Dit werd uitgewerkt opgenomen in de herwerkte versie van het Tuchtreglement en 

zit tevens vervat in de screening van de Vlaamse Sportfederatie. 
8. Administratie 

a. Stand van de rekeningen – deze worden bekeken. 
b. ICT 

i. Multisafepay. 
1. Akkoord om hier mee samen te werken. 

c. Huisvesting en stockage 
i. Thomas volgt dit op korte termijn op. 

9. Belgische Ju-Jitsu Federatie 
a. De FFJJ moeten nog een kandidaat voorzitter voorstellen. 
b. Thomas zal de stem voor de BJJF voor de mandaten van het BOIC uitbrengen. 

10. Internationale Ju-Jitsu 
a. EK Jeugd JJEU – laatste weekend van september in Duitsland. 

11. Varia 
a. Hardware voor kampioenschappen – is de verantwoordelijkheid van Luciano Cinelli. Hij zal 

dit opnemen en overleggen met Thomas. 
b. Laptops – aankoop van 8 stuks. Luciano geeft de specificaties door. Deze zijn voor de 

tafelscheidsrechters, voor projectie, en twee reservelaptops. 
c. Scheidsrechterscommissie bekijkt hardware en software van videosystemen. 

12. Datum volgende vergadering 
a. 15 september 2021 om 20 u. 

 
 

slot 
 
Afsluiten van de vergadering door de voorzitter om 19.45 u. 
 
Voor eensluidend verklaard afschrift, 
 
 
Steven Van Suetendael 
Secretaris 


