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VERSLAG VERGADERING 12.01.2022 
BESTUURSORGAAN VJJF 

 
TIJDSTIP 20u00 – 22u00 
LOCATIE Online vergadering 

 
AANWEZIGHEID 
☒ De Wortelaer, Peter | Ondervoorzitter ☒ Engelen, Frank | Penningmeester 

☒ Thys, Thomas | Voorzitter ☒ Van Suetendael, Steven | Secretaris 

☐ Wouters, Werner (verontschuldigd) ☒ Van Gestel, Jan | Adviserend lid 
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VERSLAG 
 

1. Overlopen To Do-lijst 
a. Deze wordt overlopen. 
b. Voorzitter van de tuchtraad – Cid Catala heeft zijn functie herbevestigd en het 

bestuursorgaan stelt hem opnieuw aan als voorzitter van de tuchtraad. 
 

2. Goedkeuring verslag vorige vergadering 
a. Dit wordt goedgekeurd. 
b. Het publieke verslag van de bestuursvergadering van november 2021 wordt 

goedgekeurd. 
 

3. Statuten – Intern Reglement – (B)AV – vergadering VJJF-kaderleden 
a. Vraag tot aanpassing van indiening van kosten van het voorbije kalenderjaar van 31 

januari naar 20 januari. De timing van 31 januari is te krap om alles tijdig te kunnen 
inboeken voor nazicht van de boekhouder en controle door de bedrijfsrevisor. 

i. Dit wordt aangepast naar 20 januari. 
 

4. Basisopdrachten 
a. Jeugdsport 

i. Er staat een vergadering van de jeugdcommissie ingepland op 4 februari 
2022. 

ii. JSW 2023 is vastgelegd te Malle. 
iii. JSW 2022 – Opties zijn Tongerlo en Herentals. 

b. Stijlwerking 
i. Opvolging Stijl Minne – Deze stijlgroep stelt momenteel zijn stijltechnische 

commissie samen. 
ii. De multistijlstage vindt plaats op 14 mei 2022 i.p.v. op 7 mei. 
iii. Budoschool Kempen behoort niet langer tot de stijlgroep Seishinkai. 
iv. Vrijdag 14 januari – eerste vergadering met de vernieuwde stijlkern. 

c. Wedstrijdwerking 
i. Stripe-account werd aangemaakt en de nodige gegevens werden 

doorgegeven aan Matthias Van Leuvenhaege en Frank Engelen. 
ii. Opvolging BK en OVK. 

1. Belgisch Kampioenschap – 19 en 20 februari 2022 te Beveren-Waas. 
2. Open Antwerps Kampioenschap – 12 maart 2022 te Zwijndrecht. 
3. Het bestuursorgaan hoopt dat de kampioenschappen kunnen 

doorgaan en dat voldoende scheidsrechters worden gevonden. 
iii. Flanders Cup vindt plaats op 24 april te Leffinge. 
iv. Europacup Fighting in Hongarije – Deze vindt plaats op 12 maart 2022. 

1. Datum is een conflict met het OAK. 
2. Indien een club of leden willen inschrijven, dienen zij ook de kosten 

voor de scheidsrechters te vergoeden in geval van boete. 
 

d. Opleidingen 
i. VTS-opleidingen 

1. Alle praktijklessen en -examens werden opgeschort. Een nieuwe 
inplanning van de lessen en examens moet gebeuren. Dit is 
voornamelijk lastig voor de opleiding Initiator Ju-Jitsu omdat er nog 
veel lessen moeten worden gegeven, het momenteel heel moeilijk in 
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te schatten is wanneer lessen worden opgeschort, en de planning in 
een keer moet worden ingegeven, en daarom ook in een keer moet 
worden opgemaakt en ingediend. 

ii. Federale bijscholingen – Werden ingepland voor het voorjaar 2022. 
iii. Dag van de Ju-Jitsu Trainer – We proberen deze te laten doorgaan einde 

oktober. Dit kan misschien worden gecombineerd met de multistijlstage. 
Streeflocatie: centraal in Vlaanderen maar aan oostelijke helft. 
 

e. Communicatie en promotie 
i. Bezoek accommodatie Gouden Obi. Werner, Thomas, Peter en David zullen 

aanwezig zijn. 
ii. Dag van de JJ-clubbestuurder – Peter polst bij de clubs naar de interesse. 

 

5. Beleidsfocussen 
a. Topsport 

i. Charis Gravensteyn zal systematisch de rol van Leon Verbraeken overnemen 
en wordt de nieuwe Topsportcoach Duo. 

ii. Bjarne Lardon is aangesteld als coach ad interim voor Fighting. In de nabije 
toekomst zal een definitieve coach worden aangesteld. 
 

6. Gezond sporten 
a. Medisch sporten 

i. Intersex- en transgenderbeleid in de wedstrijdsport – Er werd een mail 
ontvangen vanuit Gezond Sporten Vlaanderen. De vraag om hieromtrent een 
beleid uit te werken binnen de wedstrijdsport werd overgemaakt aan de 
Ethische en Medische commissie. 

ii. Sportmedische keuring – overeenkomst werd overgemaakt aan de sportarts 
en Technisch Directeur Topsport. 

iii. Voorwaarden docenten EHBO – Master in de Geneeskunde wordt bijgesteld 
naar Bachelor in de Geneeskunde. De medische commissie buigt zich 
binnenkort ook over de andere opties tot het doceren van de bijscholing 
EHBO. 

b. Ethisch Sporten 
i. Gedragscodes – De vraag tot uitwerking hiervan werd overgemaakt aan de 

ethische commissie en Peter De Wortelaer. Gelet op de drukte die gepaard 
gaat met het werkingsverslag, wordt verwacht dat dit na indiening hiervan 
wordt uitgewerkt. 

ii. Week Ethiek in de Sport die wordt ingericht door ICES (centrum voor ethiek in 
de sport) – 16 tot 21 mei 2022. Dit werd overgemaakt aan de leden van de 
ethische commissie. 
 

7. Goed Bestuur 
a. Harde indicatoren 

i. Functioneringsgesprekken – zullen worden georganiseerd na indiening van 
het werkingsverslag. 

b. Zachte indicatoren 
i. De organisatie publiceert een jaarverslag – niveau 2. 

c. Tuchtwerking 
i. Cid Catala – voorzitter van de tuchtraad – zie bovenstaand. 

d. Vlaams Sporttribunaal 
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i. Alles is in orde. 
 

8. Administratie 
a. Stand van de rekeningen 

i. Hier wordt kennis van genomen. 
ii. Overeenkomstig aan de vergadering over de begroting van 2022, wordt het 

bedrag van Topsport overgezet naar de zichtrekening en het begrote bedrag 
wordt binnenkort getransfereerd naar de Topsportrekening. 

iii. Een deel van de middelen van 2022 moet verplicht worden gespendeerd aan 
opleidingen en bijscholingen. 

b. ICT 
i. Ledenbestand werd deels uitgebreid en de provider zal dit ook nog doen in de 

loop van de huidige maand. 
c. Huisvesting en stockage / uitleendienst – Er wordt momenteel gewerkt aan een 

nieuwe procedure waarbij het aanvragen van materiaal, alsook de registratie, wordt 
vergemakkelijkt. 
 

9. Datum volgende vergadering 
a. 9 februari 2022 om 20 u. - digitaal 

 
 
 
SLOT 
 
Afsluiten van de vergadering door de voorzitter om 21u55. 
 
 
Voor eensluidend verklaard afschrift, 
 
Steven Van Suetendael 
Secretaris 


