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VERSLAG VERGADERING 11.01.2023 
BESTUURSORGAAN VJJF 

 
TIJDSTIP 20u00 – 21u30 
LOCATIE VJJF-kantoor, Deurne 

 
AANWEZIGHEID 
☐ De Wortelaer, Peter | Ondervoorzitter – veront. TT ☒ Engelen, Frank | Penningmeester 

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

☒ Wouters, Werner ☒ Van Gestel, Jan | Adviserend lid 
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VERSLAG 
1. Overlopen to do-lijst 

a. Deze wordt overlopen. 

 

2. Goedkeuring verslag vorige vergadering 
 

a. Goedgekeurd. 
 

3. Statuten – Intern Reglement – (B)AV 
 

a. AV - Binnenkort wordt uitnodiging verstuurd. 
b. De statuten worden door het volgende bestuur herwerkt. 

 

4. Basisopdrachten 
 

a. Jeugdsport 
i. Jeugdsportweekend: 

1. 2023 en 2024 – locaties liggen vast. 

 
b. Stijlwerking 

i. Kennisneming en goedkeuring verslagen commissies en comités – ATC: het 
verslag moet nog worden verstuurd. 

ii. Multistijlstage 2023 – bij Satori Kwai – zaterdag 6 mei 2023 – Sporthal 
Drapstraat in de namiddag. 
 

c. Wedstrijdwerking 
i. Wedstrijden 2023 – Jan heeft JJEU European Cup Duo terug op de kalender 

geplaatst. Er moet beter gecommuniceerd worden door de 
wedstrijdorganisatiecommissie maar ook de scheidsrechters zijn nu 
opgeroepen. 

ii. Sportdata – bijscholing gaat door op 23 januari 2023. 
 

d. Opleidingen 
i. VTS 

1. Start 2 Coach 
a. Twee opleidingen staan ingepland in februari. 

2. Toelatingsproef 
a. In Bredene en Wuustwezel. Deze staan op de kalender. 

3. Initiator 
a. Eind 2023 van start. 

4. Instructeur B – De opleiding is lopende en gaat goed. 
ii. Federale bijscholingen 

1. Staan ingepland in het voorjaar. 
 

e. Communicatie 
i. Obi Nieuws – werd verzorgd door Jessica Van Suetendael en is verstuurd. Het 

secretariaat is zeer tevreden over de inspanningen van Jessica. 
 

f. Promotie 
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i. Gouden Obi – David vraagt nog na bij Kinepolis of en wanneer het daar kan 
doorgaan. 

i. Ereleden – Ereleden – Diverse leden zullen worden uitgenodigd om hun 
erelidmaatschap in ontvangst te nemen op de receptie. 
 

5. Beleidsfocussen 
 

a. Jeugdsportproject 
i. Er is nog geen vergadering geweest – zie vorig verslag. 

b. Topsport 
i. Kennisneming en goedkeuring verslagen commissies en comités – 

Topsportcommissie komt binnen een paar weken samen. 
ii. Bert Six is de nieuwe dossierbeheerder binnen Sport Vlaanderen. 

 

6. Gezond sporten 
 

a. Ethisch Sporten 
i. Kennisneming en goedkeuring verslagen commissies en comités – Het verslag 

van de ethische commissie wordt binnenkort verstuurd. 
ii. Jaarlijkse evaluatie API’s. 

1. ‘Nvt’ mag worden toegevoegd aan het evaluatieformulier dat door de 
API’s jaarlijkse zal worden ingevuld. 

2. Evaluatie door de bestuursleden – Er wordt aan de API’s gevraagd of 
zij een jaarverslag kunnen opmaken. 

 
b. Antidoping 

i. Verslag 2022 wordt nog opgevraagd door Nado Vlaanderen. 

 

7. Goed Bestuur 
 

a. Tuchtwerking – Dit wordt opgevolgd door het bestuursorgaan. 

 

8. Administratie 
 

a. Stand van de rekeningen – Het bestuursorgaan neemt hier kennis van. 
b. Lidmaatschap commissies 

i. Voorstel tot opname van Gino De Geest bij de wedstrijdorganisatiecommissie. 
Dit wordt goedgekeurd. 

c. Personeel 
i. Werner kijkt de jobomschrijving nog na. 

d. Subsidies 
i. Er zijn twee ondersteuningsmaatregelen die via de overheid worden 

gelanceerd i.f.v. de energiekosten voor clubs maar deze zijn voor het 
overgrote deel van de clubs niet van toepassing (lees meer hier) en brengt de 
nodige administratie met zich mee voor de clubs en federatie. 

1. Indien dit niet verplicht is, wordt hier niet aan deelgenomen omdat er 
veel te weinig clubs aan de voorwaarden zouden voldoen en het de 
medewerkers, zeker in deze periode, reeds voldoende belast zijn. 

e. Boekhouding en fiscaliteit 

https://www.sport.vlaanderen/sporten-in-tijden-van-energiecrisis/
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i. Er is een planning opgemaakt voor de opmaak van de jaarrekening en met de 
revisor. 

ii. Financieel Auditcomité – Lynn Voorbraeck wordt de jaarrekening 
overgemaakt en het verslag van de revisor. Daarna vindt er een gesprek plaats 
op basis waarvan zij haar verslag opmaakt. 

 

9. Internationale Ju-Jitsu 
 

a. De reglementen worden aangepast. 

 

10. Varia 
 

a. De bestuursleden maken hun eigen kostenstaat op voor de bestuursvergadering van 
november 2022. 

b. De kosten van 2022 moeten worden ingediend tegen 20 januari 2023. 
c. Het budget dat voor Leon was bestemd wordt nu aangewend voor Topsport: 

i. Trofeeën en giftbonnen komen op 2022. 
ii. Jan bekijkt of het onder promotie kan worden geplaatst. 
iii. Budget voor de bonnen moet worden overgeschreven op de rekening van 

Topsport. 
d. Marc Helsen is overleden. 

 

11. Datum volgende vergadering 
 

a. 8 februari 2023 - Digitaal 

 
 
 
SLOT 
 
Afsluiten van de vergadering door de voorzitter om 21.30 u. 
 
 
Voor eensluidend verklaard afschrift, 
 
Steven Van Suetendael 
Secretaris 


