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VERSLAG BESTUURSORGAAN 
 

 
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

a. Goedgekeurd. 
b. Er wordt gevraagd of er met een aparte to do-lijst kan worden gewerkt. Dit zal zo worden 

gedaan. 
2. Bijzondere Algemene Vergadering 

a. Staat geagendeerd en de uitnodigingen zijn verstuurd. Dit moet nog gebeuren naar de 
bestuursleden die niet in de standaard contactlijst staan. 

3. Basisopdrachten 
a. Jeugdsport 

i. Stand van zaken Jeugdsportweekend 
1. Inschrijvingen verlopen momenteel goed. 

b. Stijlwerking 
i. Stand van zaken multistijlstage 

1. Na afloop moet er een evaluatie worden gemaakt. Teveel werk komt 
momenteel op de schouders van de secretariaatsmedewerkers. De 
checklijsten werden mede in het leven geroepen om te kunnen zien welke 
medewerker welke taken heeft gedaan om zo te verhinderen dat 
secretariaatsmedewerkers te veel inspanningen moeten leveren zoals dit in 
het verleden het geval was. 

2. Opvolging einde lidmaatschap club. 
a. Als een club het einde van haar lidmaatschap aankondigt, hebben 

de leden een maand de tijd om een andere club te vinden om aan 
te sluiten. Dit is in lijn met het Intern Reglement (p. 98). 

b. Leden kunnen hun rechten niet behouden wanneer hun club haar 
ontslag heeft aangeboden. De club is verantwoordelijk voor de 
gevolgen die haar leden treffen. 

3. Team Evolution is een aangenomen club. 
c. Wedstrijdwerking 

i. Communicatie verhoging deelnametarieven wedstrijden – Dit werd opgevolgd en is 
in orde. 

ii. Kalender 2022 
1. Het BK staat momenteel ingepland in februari te Sint-Niklaas. Saigen 

organiseert dit momenteel. Luciano moet een raamwerk uitwerken rond 
de organisatie en de financiën en dit doornemen met Gino De Geest. 
Indien Gino zich niet kan vinden in dit raamwerk en besluit dat Saigen het 
BK niet zal kunnen organiseren te Sint-Niklaas, dan zal het in Zwijndrecht 
doorgaan. 

2. Maart – Open Antwerps Kampioenschap te Zwijndrecht. Indien het BK niet 
kan doorgaan te Sint-Niklaas, wordt dit het OVK omgevormd tot het BK. 

iii. Er zijn 3 scheidsrechters voor het Open Midden-Nederlands kampioenschap 
gevraagd – Het budget van de scheidsrechterscommissie mag worden gebruikt 
voor de vergoedingen hiervan. 

iv. Materiaal mag worden aangekocht i.f.v. de disciplinewerking. 
d. Opleidingen 

i. Stand van zaken Initiator 2021 – 20 inschrijvingen. Dit is een mooi aantal. 
ii. Stand van zaken Instructeur B 2021 – Herexamens op 11 december 2021. 
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iii. Initiator 2022 – alles werd opgemaakt en ingediend. 
iv. Instructeur B 2022 – alles werd opgemaakt en ingediend. 
v. Stand van Zaken Aspirant-Initiator 2021 en 2022 – de opleidingen te Antwerpen en 

Hasselt zijn opgestart. 
e. Communicatie 

i. Evaluatie zomerreceptie werd opgemaakt door de communicatiecommissie.  Dit 
kan als input gebruikt worden bij een eventuele volgende zomerreceptie. 

ii. Huisstijl – wordt steeds vaker gebruikt. Ook de verslagen van de commissies 
zouden in de huisstijl moeten staan, Elke heeft hiervoor een template ontworpen.  
Wij zullen starten door deze template te gebruiken voor het verslag van de 
bestuursvergadering.  

iii. Topsport – op sociale media moet worden afgestapt van Ju-Jitsu Flanders. Jan volgt 
dit op met Elke. 

iv. Merchandising – mogelijkheden wat mag en wat niet m.b.t. BTW-
aangelegenheden. Jan vraagt nog na bij Orsi die hier reeds actie in ondernomen 
had maar zelf nog wachtende is op verdere info. 

v. Webhostingservice – voorlopig blijven wij dit aanbieden. Het is een meerwaarde 
qua dienstverlening. 

f. Promotie 
i. Gouden Obi 

1. Datum: 22 of 29 januari – beide data zijn goed voor het bestuursorgaan - 
de keuze is ter discretie van de communicatiecommissie. 

2. De communicatiecommissie werkt een voorstel uit omtrent de inhoud / 
gang van zaken, dit op 4/11. Peter overlegt dit daarna met de 
bestuursleden zodat definitieve knopen worden doorgehakt op de 
bestuursvergadering van 17/11. De eventuele opmerkingen worden aan 
boord genomen van de communicatiecommissie die daar finaal mee aan 
de slag gaat. 

4. Gezond sporten 
a. Medisch sporten 

i. Opvolging sportmedische keuringen. Jan maakt de werkversie van de 
overeenkomst nogmaals over aan Thomas die dit opvolgt. 

5. Goed Bestuur 
a. Kandidaturen federale commissies – Jan stuurt de lijst door naar het bestuursorgaan na 

22/10. 
b. Zachte indicatoren – Peter is bijna rond met de herwerking van het tuchtreglement. Hier 

wordt matchfixing in opgenomen. 
c. Tuchtwerking – zie bovenstaand punt. 
d. Vlaams Sporttribunaal – zie bovenstaand punt. 

6. Administratie 
a. Stand van de rekeningen 

i. Hier wordt kennis van genomen. 
b. Financiële werking basisopdrachten i.f.v. wedstrijdwerking – De basiswerking is zeer 

uitgebreid en er is geen ruimte voor uitzonderingen in de financiële werking. De federatie 
werkt daarbij nu reeds met drie verschillende dagboeken voor de boekingen van de 
inkomsten. 

c. ICT – Technieker Compudoc heeft de computers geactualiseerd. Deze werken nu zeer goed 
maar misschien komen er nog een paar zaken naar boven. 

d. Personeel 
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i. Er is voorzien in een vervangingscontract voor Almira Hasani. Yentl Ninanne doet 
hierbij een zeer goede job. 

e. Huisvesting en stockage – werd in orde gebracht. 
7. Belgische Ju-Jitsu Federatie 

a. Shai Gerena – Zal op het WK deelnemen voor de V.J.J.F. vzw maar zou vanaf 2022 
aansluiten bij de FFJJ, dit vanwege de regeling met ADEPS. Het is spijtig dat de V.J.J.F. vzw 
hiervoor veel investeringen heeft gedaan om een atleet dan te zien transfereren. 

b. Er zal een overleg worden belegd met de FFJJ om dit te bespreken. Thomas neemt hiertoe 
het initiatief. 

8. Internationale Ju-Jitsu 
a. Verkiezingen JJEU – Robert Perc, Rick Frowijn en Michael Korn houden de nieuwe 

gemandateerde functies. Dana Mortelmans heeft zich teruggetrokken als bestuurslid. 
9. Datum volgende vergadering 

a. 17 november 2021 om 20 u. – digitaal. 
 

 
slot 
 
Afsluiten van de vergadering door de voorzitter om 22.05 u. 
 
Voor eensluidend verklaard afschrift, 
 
 
Steven Van Suetendael 
Secretaris 


