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Aan alle leden van het comité

“Met de steun van de provincie Antwerpen”

Verslag van de vergadering op 11 maart 2019 - 21.00 uur
Aanwezig:
Benny Van Campenhout, JJC Ippon Zwijndrecht, voorzitter PCA
Wim Pauwels , JJC Juzando Zandhoven, secretaris
Danny Verhoeven, Kuzushi, Aartselaar, webmaster
Gerda Van der Schoot, JJC Juzando, Zandhoven
Frank Engelen, JJC Juzando, Zandhoven
Bruno Van Damme, JJC Gouden Lotus, Merksem
David Van der Schoepen, Budoschool Kempen, Beerse & Wuustwezel
Nathalie Van der Jonckheyd, Saigen, Wijnegem
Tim Van Hoorenbeke, Ikiji Ryu Antwerpen
Thomas Thys, JJC The Blue Dragon, Boechout
Verontschuldigd:
Ivo Belmans, Satori, Veerle - Laakdal
Laurent Willaert, AJJS, Berchem
1) Goedkeuring verslag vorige vergadering

Geen opmerkingen.
2) Bespreking 8e Open Sinterklaasstage 2018

Onze 9e Open Sinterklaasstage gaat terug door in sporthal Het Veld te Zandhoven op zondag
24 november 2019 van 10.00u tot 12.30u.
Er zal een aanvraag gericht worden aan de gemeente Zandhoven of de dojo op die datum
beschikbaar is.
Aan dezelfde lesgevers, vrijwillige medewerkers, ... zal gevraagd worden of zij zich terug ter
beschikking willen stellen voor deze stage.
In 2018 hebben we extra sponsoring gekregen van Budoschool Kempen en de firma Gregoor
Trucks.
Er is voorgesteld om als sponsoring Albert Heijn aan te schrijven.
We zijn nog steeds op zoek naar sponsors, zijn er mensen die voorstellen of een ideetje hebben?
3) Bespreking Sakura Taikai 2019, (prov. multistage )

De Sakura Taikai 2019 georganiseerd door Budoschool Kempen i.s.m. Prov. Comité Antwerpen
(Prov. Multistage) gaat door op 6-7 april 2019.

Op zaterdag stage met wapens (4 blokken van 50 minuten), demo’s en een after-party en op
zondag een ongewapende stage (5 blokken van 40 minuten).
Er komt op vraag ook een aparte groep van 14 tot 17 jarigen.
Reeds geboekt voor Sakura Taikai 2019: Hugo Bleys, Hubert Laenen, Tony van Venrooy
(Nederland), Pax Nicolasen (Nederland), Karsten Ullrich (Duitsland), Alain Sailly (Frankrijk),
Maria Tång Grønnerød (Noorwegen), Marcus Boli (Zwitserland), Norbert Baecker
(Luxemburg), Jean Pierre vanVre, Danny Daem, Marcel Morton, Patrick Mees, Rida Van de
Plas, Gian Vito Cocciolo, David Van Der Schoepen.
4) Nabespreking lessenmarathon voor het goede doel

JJC Tai Jutsu Saigen Wijnegem had op zaterdag 2 maart 2019 een 12 uur lessenmarathon voor
het goede doel.
De lessenmarathon had plaats van 10.00u tot 22.00u en voor de 1e editie was er reeds een goede
opkomst met 34 deelnemers, ondanks de timing (begin van het krokusverlof).
Het juiste bedrag dat naar het goede doel gaat moet nog berekend worden en zal op volgende
vergadering bekend gemaakt worden.
Er is door Saigen Wijnegem besloten om na alle positieve reacties volgend jaar een 2e editie in te
richten.
Datum voor deze 2e editie zal op volgende vergadering afgesproken worden.
Het PCA gaf een financiële steun van 100 € aan deze lessenmarathon voor het goede doel.
5) Open Ju-Jitsu dagen, provincie Antwerpen

Op 18-19/01/2020 zullen er voor de tweede maal Open Ju-Jitsu dagen ingericht worden, ditmaal onder
de naam “Ju-Jitsu in de kijker”.
Alle deelnemende clubs zouden dit dan op eigen initiatief kunnen uitbreiden naar open familie /
vriendendagen.
Voor de editie van 2020 zullen er terug flyers en affiches gedrukt en verdeeld worden onder de
deelnemende clubs. De kosten van het drukwerk worden gedragen door het Provcom Antwerpen.
Hopelijk kunnen we nog meer Antwerpse clubs motiveren om aan deze dagen deel te nemen.
Clubs die hier interesse voor hebben mogen zich nu al reeds opgeven bij het secr. van het PCA op
volgend mailadres: wim.gerda.pauwels@skynet.be
Alle ideetjes om dit verder uit te werken zijn zeker welkom zodat we dit verder kunnen bespreken.
6) Nieuwe voorstellen/activiteiten

Op 2 april 2019 gaat er een provinciale training (bokstechnieken) door bij JJC Zanshin, Ekeren
van 20u tot 21u30. Deze training is tijdig aangevraagd bij het PCA en wordt op de federale
kalender geplaatst (zie mail op 27/02/2019 van G. Verelst, Zanshin Ekeren aan VJJF).
12 oktober 2019 wordt er een internationale stage ingericht door Ikiji Ryu Antwerpen ter ere van
het 15 jarige bestaan van deze club. Deze internationale stage mag wel reeds vermeld worden op
de federale kalender van de VJJF.
Verdere info volgt later.
Zondag 24 november 2019 van 10.00u tot 12.30u, 9e Sinterklaasstage PCA te Zandhoven.
7) Varia

Voor het jaar 2019 krijgt het PCA werkingssubsidies van de VJJF. Deze subsidies kunnen
jaarlijks veranderen. Wat kunnen we doen met het bedrag dat overblijft na aftrek van de vaste

posten zoals onkosten vergadering, onkosten secretariaat PCA, steun aan Sakura Taikai, steun
aan de lessenmarathon voor het goede doel, jaarlijkse Sinterklaasstage, …
Er is voorgesteld om alle activiteiten van het PCA op te lijsten, vast te leggen wanneer trainingen
werkelijk als provinciale trainingen worden erkend, … en dan op volgende vergadering te
beslissen hoe het werkingsgeld hiervoor kan gebruikt worden.
Door een aantal aangesloten clubs van de VJJF komen er nog steeds klachten over de
werking/samenwerking met de VJJF. Vooral het laattijdig plaatsen van bepaalde stages, prov.
trainingen, e.d.op de federale kalender, bv. Sakura Taikai 2019 (herhaalde malen moeten
vragen), de prov. training bij Budoschool Kempen op 16/01/2019 (niet op de kalender geplaatst),
lessenmarathon voor het goede doel op 02/03/2019 bij Saigen Wijnegem (niet op de kalender
geplaatst), de provinciale training (bokstechnieken) op 02/04/2019 bij JJC Zanshin, Ekeren (staat
tot op heden nog niet op de kalender, maar is reeds per mail op 27/02/2019 door G. Verelst van
Zanshin aangevraagd aan het secr. van de VJJF, na goedkeuring v.h. het PCA,).
8) Federale kalender

Het secr. van de VJJF kan onderstaande activiteiten reeds op de kalender plaatsen:





2 april 2019, provinciale training (bokstechnieken) bij JJC Zanshin, Ekeren van 20u tot
21u30.
6-7 april 2019, Sakura Taikai 2019, internationale stage, sporthal De Pegger Wetschot 2
2340 Vlimmeren.
12 oktober 2019 internationale stage ingericht door Ikiji Ryu Antwerpen ter ere van het
15 jarige bestaan van deze club.
24 november 2019, van 10.00u tot 12.30u, 9e Sinterklaasstage PCA te Zandhoven

9) Rondvraag

Geen vragen
10) Data volgende vergadering

Maandag 17 juni 2019 om 21.00u te Zandhoven
Maandag 9 september 2019 om 21.00u te Zandhoven
Maandag 2 december 2019 om 21.00u te Zandhoven
11) Volgende vergadering op maandag 17 juni 2019 om 21.00 uur.
Sporthal Het Veld, Schildebaan 22b, Zandhoven.

Benny Van Campenhout
Voorzitter Provinciaal Comité Antwerpen

