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Bestuursorgaan – Vergadering  

 

Datum: 15 september 2021 Tijd: 20 u.  

Voorzitter: Thomas Thys Secretaris: Steven Van Suetendael  

Plaats Digitaal 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 

X Steven Van Suetendael - secretaris 

V Werner Wouters 

X Jan Van Gestel – adviserende functie 
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VERSLAG BESTUURSORGAAN 
 

 
1. Stand van zaken wedstrijdwerking – toelichting door Luciano Cinelli. 

a. Wordt besproken: 
i. Samenstelling van de wedstrijdorganisatiecommissie. 

ii. Kampioenschappen van VJJF-clubs. 
iii. Registratiesystemen. 
iv. Functie van materiaalmeester die moet worden opgevuld. 
v. Aantal scheidsrechters op de kampioenschappen. 

vi. Tarieven voor de jeugd. 
vii. Financiële return: indien de vaste kosten betaald zijn en de federatie draait break 

even, dan mag een overschot naar de co-organiserende instantie gaan (provinciaal 
comité, club, enzovoort). 

2. Goedkeuring verslag vorige vergadering 
a. Goedgekeurd. 

3. Beleidsplan en subsidiëringsaanvraag basiswerking en beleidsfocus Jeugdsport 
a. Werd ingediend. 

4. Statuten – Intern Reglement – (B)AV 
a. Bijzondere Algemene Vergadering – 27 oktober 2021 om 20 u. 

i. Agendapunt(en): Begroting 2022. 
5. Basisopdrachten 

a. Jeugdsport 
i. Stand van zaken jeugdsportweekend – toelichting door Steven. 

1. Vergadering met begeleiders vindt plaats op 16/9. 
2. Momenteel 55 inschrijvingen. 

b. Stijlwerking 
i. Stand van zaken multistijlstage – toelichting door Frank. 

1. Is lopende. 
2. 24 oktober 2021 te Vlimmeren van 10-16 u. 

c. Wedstrijdwerking 
i. Zie bovenstaande toelichting Luciano Cinelli. 

ii. Een club die een kampioenschap inricht, kan rekenen op materiaal van de federatie 
(uitleendienst). 

iii. Een kampioenschap van een Vlaams of provinciaal niveau moet steeds worden 
aangevraagd bij de wedstrijdorganisatiecommissie. 

d. Opleidingen 
i. Aspirant-Initiator – 3 opleidingen in 2021. 

ii. Initiator – Werd terug opgestart. De eerste les vindt plaats op 2 oktober. 
iii. E-learning (content). 

e. Communicatie en promotie 
i. Peter heeft een stand van zaken opgesteld – deze wordt overlopen. 

6. Beleidsfocussen 
a. Jeugdsportproject 

i. Coronasteun – werd ontvangen en gestort. 
ii. Aanvraag van Gino De Geest JSF 2021. 

1. De aanvraag is niet ontvankelijk.  
b. Topsport 
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i. EK Jeugd Sint-Petersburg werd afgeschaft en wordt verdeeld over twee andere 
locaties en twee datums. 

7. Gezond sporten 
a. Medisch sporten 

i. Opvolging sportmedische keuringen. 
1. Handleidingen werden opgemaakt en opgeladen in het ledenbestand. 
2. Registratie in ledenbestand. 
3. Topsportwerking – vanaf 1 januari 2022. 

ii. Onderhoud Lynxcare op 15 september in de voormiddag – Dit verliep goed. Er is 
een testaccount aangemaakt bij Wipam en SKA werd gevraagd de opdracht te 
geven om een aparte partitie ‘ju-jitsu’ aan te maken bij Lynxcare. Van zodra deze af 
en getest is, kunnen de artsen de sportmedische keuringen hierop ingeven. In 
Lynxcare kunnen de artsen zowel de verplichte als extra tests ingeven. 

b. Ethisch Sporten 
i. Zie verder bij ‘goed bestuur’. 

8. Goed Bestuur 
a. Aanstelling Jan Van Gestel als GES-medewerker (Gezond Sporten) voor de Vlaamse Ju-Jitsu 

Federatie vzw voor de Vlaamse Overheid. 
i. Goedgekeurd. 

b. Zachte indicatoren 
i. Matchfixing in het Intern Reglement en aansluiting bij het Vlaams Sport Tribunaal – 

Op 21 september heeft Peter hierover een onderhoud met de juriste van de 
Vlaamse Sportfederatie. 

9. Administratie 
a. Stand van de rekeningen 

i. Deze wordt overlopen. 
b. Aanstellingen leden van federale commissies en comités 

i. Open verklaard op 4/10, deadline 22/10. 
c. Personeel 

i. Thomas bespreekt dit met Werner. 
d. Huisvesting en stockage 

i. Opvolging overeenkomst stockageplaats Stekene. Deze is in orde. Ze moet enkel 
nog door alle partijen worden ondertekend. 

e. Boekhouding en fiscaliteit 
i. Vraag vanuit de administratie om toelichting verkoop promotiemateriaal VJJF i.f.v. 

fiscaliteit. Dit zal verder worden opgevolgd door Orsi, die gevraagd wordt de 
richtlijnen op te vragen aan de boekhoudster. 

10. Belgische Ju-Jitsu Federatie 
a. BOIC 

i. 10/9 – verkiezingen bestuur – Jean-Michel Saive is verkozen tot voorzitter. 
b. FFJJ heeft voldaan aan de financiële achterstand. 
c. De facturen voor lidmaatschap van de BJJF mogen betaald worden. Deze zijn 1.500 

euro/jaar. 
11. Internationale Ju-Jitsu 

a. WK eind oktober / begin november. 
12. Varia 

a. Jeugdsportproject – Ook de clubs die afdelingen zijn van een overkoepelend geheel moeten 
de bestuurders van de overkoepelende organisatie inschrijven. De gemandateerde 
bestuursleden (voorzitter, penningmeester en secretaris) zijn voldoende. 

b. Ledenaantal – is terug in stijgende lijn. 
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13. Datum volgende vergadering 
a. 20 oktober 2021 om 20 u. – digitaal. 

 
 

slot 
 
Afsluiten van de vergadering door de voorzitter om 22.07 u. 
 
Voor eensluidend verklaard afschrift, 
 
 
Steven Van Suetendael 
Secretaris 


