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LEDEN AANWEZIGHEID 

 De Wortelaer, Peter - Ondervoorzitter  Engelen, Frank - Penningmeester 

 Thys, Thomas - Voorzitter  Van Suetendael, Steven – Secretaris 

 Wouters, Werner  Van Gestel, Jan – Adviserend lid 

 

AGENDA 

1. Overlopen To Do-lijst. 
a. Wordt overlopen en geactualiseerd. 

2. Goedkeuring verslag vorige vergadering 
a. Wordt goedgekeurd. 

3. Statuten – Intern Reglement – (B)AV – vergadering VJJF-kaderleden 
a. Mogelijkheid tot verplaatsing AV van 16 maart naar 23 maart 2022. 

i. Wordt verzet naar 23 maart 2022. 
4. Basisopdrachten 

a. Jeugdsport 
i. Jeugdsportweekend – Redelijk goed verlopen, gelet op de Covid-

omstandigheden. 
ii. Evaluatie van het JSW wordt nog gemaakt. 
iii. Nieuw samengestelde commissie wordt begin 2022 samengeroepen. 

b. Stijlwerking 
i. Multistijstage in 2022: Bredene – 7 mei 2022. 
ii. Erkenning stijlgroep Minne – de erkenning van de stijlgroep is goedgekeurd. 
iii. Stijltechnische commissies FVH – Open Systeem en Kokodo Ju Jutsu – 7 

kandidaten voor elke stijlgroep. Er dienen daarom geen bijkomende 
verkiezingen te worden georganiseerd. 

iv. ATC – Dangraadverhoging (examen) aanvragen. We streven naar een sterke 
vereenvoudiging van deze aanvragen.  Eventueel via knop in het 
ledenbestand: ‘wenst dangraadaanvraag in te dienen’ – er wordt aan David 
gevraagd om dit uit te werken. 

v. 25 euro dangraadaanvraag – wordt afgeschaft vanaf 1 januari. 
c. Wedstrijdwerking 

i. Stripe – de account wordt aangemaakt door Jan onder toezicht van Frank. 
ii. Organisatie BK – Saigen organiseert het BK 2022, mits ondertekening van een 

contract tussen het bestuursorgaan en Saigen. Thomas maakt een ontwerp 
van contract. 

iii. Ippon Zwijndrecht: Organisatie OVK Fighting en Duo in 2022 en het BK in 
2024. 

iv. Matthias Van Leuvenhaege is de nieuwe voorzitter van de 
wedstrijdorganisatiecommissie. 

d. Opleidingen 
i. Algemeen – extra subsidies voor ontwikkeling van e-learning voor zowel de 

VTS als voor de federale bijscholingen. 
1. Er wordt een dossier ingediend voor subsidiëring. 



2. Indien succesvol dan kunnen de kosten worden ingediend bij de 
federatie. 

ii. Vlaamse Trainersschool 
1. fysieke aanwezigheid uitgesteld tot 14 januari 2022. 

a. Herexamens M3 Instructeur B – ten vroegste februari 2022. 
b. Het is momenteel zeer moeilijk in te schatten welke de 

situatie binnen een aantal weken zal zijn. 
iii. Federale bijscholingen – worden binnenkort ingepland. 

1. ATC – EHBO-opleiding theorie en praktijk enkel nog verplicht voor 1ste 
dan. Er wordt aan de medische commissie gevraagd om in het 
praktijkgedeelte ook op te nemen: ontsmetten van wonden en het 
aanleggen van verbanden. 

2. Dag van de Trainer: hierop wordt jaarlijks de bijscholing EHBO theorie 
en praktijk aangeboden. 

3. Het Intern Reglement moet worden aangepast i.f.v. de nieuwe 
regeling EHBO. 

e. Promotie 
i. Gouden Obi – Wordt opgeschort tot de Covid-situatie verbeterd is. David zal 

contact opnemen met het contact van Werner i.v.m. de accommodatie. Er 
kan een prospectie worden gedaan met enkele bestuursleden. 

5. Gezond sporten 
a. Medisch sporten 

i. Nieuw registratiesysteem voor de medische keuringen waarschijnlijk vanaf 
januari. 

ii. Gezond Sporten Vlaanderen – onderhoud met Jan Van Gestel i.v.m. de 
registratie van ongevallen i.f.v. beleid Gezond Sporten. Het gesprek vond 
plaats na berichtgeving dat de V.J.J.F. vzw een zeer goed systeem hanteert 
voor de registratie van de ongevalsaangiftes. Dit gesprek verliep goed. 

b. Ethisch Sporten 
i. Na de herwerking van het tuchtreglement is het ook nodig om de 

verschillende gedragscodes die we vandaag kennen te stroomlijnen en zo 
nodig bij te werken.  

ii. Peter, Orsi en Jan hebben samengezeten om een update van de gedragscodes 
in het Intern Reglement te bespreken. 

iii. Gedragscodes voor alle betrokkenen moeten worden gebundeld en 
opgenomen in het Intern reglement. 

iv. Doelgroepen zoals overgemaakt door Peter worden goedgekeurd door het 
bestuursorgaan. 

v. De Ethische Commissie wordt belast met de concrete uitwerking. 
6. Goed Bestuur 

i. Zelfevaluatie 
1. Werd uitgevoerd (3 documenten). Deze wordt overgemaakt aan 

Sport Vlaanderen. 
b. Zachte indicatoren 

i. Matchfixing – werd opgenomen als tuchtinbreuk in het tuchtreglement .De 
doelstelling voor 2021 werd daarmee behaald. 

ii. De organisatie publiceert een jaarverslag – niveau 2 (2022). Daar wordt aan 
verder gewerkt. 

c. Tuchtwerking 
i. Update tuchtwerking in het Intern Reglement werd doorgevoerd. Alle 

tuchtgerelateerde items werden ook op logische wijze gerangschikt onder de 



delen 14 (Tucht), 15 (Algemeen Tuchtreglement), 16 (Tuchtreglement inzake 
grensoverschrijdend gedrag en 17 (Tuchtreglement aangaande doping). 

ii. Gedragscodes – zie bovenstaand. 
d. Vlaams Sporttribunaal 

i.  De VJJF vzw is aangesloten bij het Vlaams Sport Tribunaal vanaf 15 december 
2021 en dit zowel voor doping als voor grensoverschrijdend gedrag. 

7. Administratie 
a. Stand van de rekeningen – hier wordt kennis van genomen. 
b. ICT 

i. Aanpassingen ledenbestand – in de maanden december en januari worden er 
updates doorgevoerd. 

c. Aanstellingen leden van federale commissies en comités 
i. Medische commissie – Dr. Luc Janssen 
ii. Communicatiecommissie – David Van der Schoepen 
iii. Tuchtparket – substituut tuchtprocureur – Jan De Groote 
iv. Provcom Limburg – Luciano Cinelli en Nancy Budo 
v. Provcom Antwerpen – dezelfde leden als voordien (Benny, Wim en Danny 

Verhoeven). 
vi. Vice-ATD – Johny Paelinck en Saskia De Gruyter 
vii. Bovenstaande personen worden goedgekeurd. 

d. Huisvesting en stockage 
i. Materiaal wedstrijdwerking is huidig terug op het secretariaat. 

e. Personeel 
i. Aanwerving Yentl Ninanne en verlenging ziekteverlof Almira Hasani. Hier 

wordt akte van genomen. 
8. Belgische Ju-Jitsu Federatie 

a. Er moet nog een bestuursvergadering worden georganiseerd. 
b. De FFJJ moet ook nog een kandidaat voorzitter voorstellen. 

9. Internationale Ju-Jitsu 
a. WK heeft plaatsgevonden. Er zijn 3 medailles meer dan de vorige keer. 

10. Varia 
a. Verhoging Walter Boon – verschuift naar de ATC. 
b. Het bestuur maakt aan de personeelsleden haar beste wensen over voor 2022, en 

dankt hen voor de vele inspanningen die in 2021 werden geleverd. De 
omstandigheden en maatregelen maakten dit ook voor hen een moeilijk jaar. 

11. Datum volgende vergadering 
a. Woensdag 12 januari 2022 om 20 u. – digitaal. 

 

 

slot 

 

Afsluiten van de vergadering door de voorzitter om 23.20 u. 

 

Voor eensluidend verklaard afschrift, 

 

 



Steven Van Suetendael 

Secretaris 


