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WEDSTRIJDJU-JITSU – VERHOGING DEELNAMETARIEF     14.10.2021 

Geachte clubbestuurslid, 
Beste ju-jitsuka, 
Beste ouder, 
  
De Vlaamse Ju-Jitsu Federatie vzw is een concurrentiële unisportfederatie die kwaliteit steeds voorop stelt. 
Via doorgedreven inspanningen hebben wij de voorbije jaren een kwalitatieve ondersteuning blijvend 
kunnen koppelen aan uiterst commerciële deelnamebijdragen. Veel van onze activiteiten bleven zelfs gratis 
en bijvoorbeeld deelnametarieven aan wedstrijden hebben wij lang aan een zeer lage prijs kunnen houden. 
Wij merken echter dat onze deelnametarieven aan de wedstrijden niet langer realistisch zijn, zeker niet in 
een klimaat van grote prijsstijgingen voor de consument. 
   
De VJJF voert daarom momenteel een herstructurering door om te garanderen dat onze leden morgen en in 
de wat verdere toekomst nog steeds van wedstrijdju-jitsu kunnen genieten. Er is een project opgesteld met 
maar liefst 13 bouwstenen, die elk in de komende jaren aan bod komen. Samenwerking met onze provinciale 
comités is hierbij de sleutel tot succes. De plannen voor dit project werden daarom voorgelegd aan alle 
provinciale comités en worden nu tot uitvoering gebracht. 
  
Dankzij eerder geleverde inspanningen van de VJJF en de wedstrijdorganisatiecommissie werden de 
deelnametarieven voor wedstrijden gedrukt, en de organiserende clubs konden een centje bijverdienen. In 
het huidige financiële klimaat waarbij de aankoop-, transport-, verplaatsings- en huurkosten stijgen, is de 
balans tussen opbrengsten en kosten niet langer evenwichtig en weegt de zijde van de kosten te zwaar door. 
  
Na overleg met het bestuursorgaan werd vervolgens beslist om de deelnametarieven noodgedwongen te 
verhogen naar volgende: 
  

Fighting 30 euro per persoon 

Duo 40 euro per duo 

  
Deze nieuwe prijzen zijn niet zomaar uit de lucht gegrepen en zijn bovendien overeenkomstig met de 
deelnametarieven van andere sportfederaties.  
Het is namelijk niet de bedoeling dat onze federatie winst gaat maken ten nadele van onze wedstrijdwerking. 
Integendeel, des te beter ons financieel evenwicht is, des te groter de voordelen voor onze provinciale 
comités en clubs zullen zijn. Wij zijn ervan overtuigd dat een aanvaardbare stijging van het deelnametarief 
aan ju-jitsuwedstrijden jullie niet zal weerhouden om terug deel te nemen aan onze wedstrijdevenementen. 
  
Met vragen kan je altijd bij ons terecht op woc@vjjf.be. Wij staan je graag te woord.  
  
Sportieve groeten, 
Wedstrijdorganisatiecommissie VJJF (WOC) 
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