
 

Verslag Financieel Auditcomité 
Vlaamse Ju-Jitsu Federatie vzw 

- 
Werkingsjaar 2021 

 
 
 
Aan de Algemene Vergadering van de Vlaamse Ju-Jitsu Federatie vzw, 
 
 
Het Financieel Auditcomité heeft zich gebogen over de financiële werking van de 
Vlaamse Ju-Jitsu Federatie vzw, en dit via consultatie van volgende: 
 

- Jaarrekening – 2021. 
- Verslag van de bedrijfsrevisor – werkingsjaar 2021. 
- Toelichting van de resultaten per analytische post – 2021. 

 
Het comité komt tot volgende besluiten en opmerkingen. 
 
Net zoals de bedrijfsrevisor, oordeelt ook het Financieel Auditcomité dat de 
Vlaamse Ju-Jitsu Federatie er een correcte financiële werking op nahoudt die 
conform het Belgisch boekhoudkundig referentiestelsel is. 
 
Wij hebben daarbij kennis genomen van de zeer hoge score voor Goed Bestuur, 
zoals toegekend door Sport Vlaanderen, wat wij als loofwaardig vinden en een 
belangrijk signaal aan de leden dat dit een vertrouwenswaardige sportfederatie is. 
 
Net als 2020 was ook 2021 een werkingsjaar dat door de Covid-19-pandemie veel 
uitdagingen kende. Niettemin heeft het bestuursorgaan ervoor geopteerd om te 
investeren in de werking. Hiervan getuigen de analytische cijfers in het beleidsplan. 
Daarbij werd een aanzienlijk bedrag verdeeld onder de clubs ter ondersteuning van 
hun werking in moeilijke tijden, en dit aan een groter percentage dan moest. De 
federatie toont hiermee aan dat het de clubs voorop stelt in haar werking. 
 
Het comité merkt een aantal zaken op. Ten eerste was het ledenaantal in 2020 
ernstig gezakt, en dit ten gevolge van de Covid-pandemie. Op het einde van 2021 
was dit aantal opnieuw een stuk hoger maar wij raden het bestuur aan te blijven 
inzetten op de promotie van de federatie zodat het ledenaantal opnieuw dit wordt 
van voor de Covid-pandemie. Het lidmaatschapstarief is daarbij zeer billijk in 
vergelijking met andere gesubsidieerde unisportfederaties in de vechtsporten. 
 



Verder merken wij op dat, niettemin de federatie investeert in alle facetten van haar 
werking, de eigen financiële injectie het grootst is voor het thema Topsport. Het is 
mogelijk dat de federatie prioriteit heeft gegeven aan dit facet van de federale 
werking. Het comité is te weinig sporttechnisch onderlegd om te kunnen oordelen 
over de sportieve voordelen hiervan maar wij hopen dat dergelijke bijdrage zorgt 
voor voldoende return voor de ju-jitsusport in het algemeen. Wel wordt tevens 
opgemerkt dat de beschikbare middelen voor Topsport besteed werden, en dit 
over een variatie aan kosten, wat duidt op een brede werking. 
 
Gelet op de beperkte jaarlijkse kosten heeft de V.J.J.F. vzw er goed aan gedaan te 
investeren in een eigen ledenbestand. Een uitbreiding van het ledenbestand werd 
in 2021 aangekondigd maar wij nemen aan dat deze in 2022 wordt verwezenlijkt. 
 
Verder merken wij op dat in 2021 weinig kosten werden gemaakt door vrijwillige 
medewerkers. Dit kan zijn vanwege een gebrek aan werking door de 
coronapandemie waardoor bijvoorbeeld veel vergaderingen online plaatsvonden. 
Indien dit niet het geval is, welke is dan de reden hiervoor? Is er een drop-out in het 
aantal vrijwillige medewerkers? Of is het engagement, misschien door de schade 
van Covid op clubniveau, gedaald? Wellicht is een financieel engagement gunstig, 
vooral gelet op een aantal acties die reeds vermeld staan in het VJJF-beleidsplan 
onder de Algemene Werking, en wij adviseren het bestuursorgaan om hierin te 
investeren. 
 
Wij hopen de Algemene Vergadering van dienst te zijn geweest met ons oordeel 
en onze visie. Daarbij wensen wij de federatie een vruchtvolle werking in 2022 toe. 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
Mevr. Lynn Voorbraeck, 
Namens het Financieel Auditcomité 


