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Aan alle leden van het comité

“Met de steun van de provincie Antwerpen”

Verslag van de vergadering op 17 juni 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
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:
Bruno Van Damme, JJC Gouden Lotus, Merksem
Ivo Belmans, Satori, Veerle - Laakdal
Paul Pauwels, Satori Kwai, Mortsel
1) Goedkeuring verslag vorige vergadering

Geen opmerkingen.
2) Bespreking 9e Open Sinterklaasstage 2019

Onze 9e Open Sinterklaasstage gaat terug door in sporthal Het Veld te Zandhoven op zondag
24 november 2019 van 10.00u tot 12.30u.
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. We gaan deze terug aanschrijven voor 2019 en hopelijk krijgen we een positief
antwoord.
We zullen ook Albert Heijn aanschrijven i.v.m. sponsoring voor deze jeugdstage.
Er wordt nog steeds verder naar sponsoring gezocht, zijn er mensen die voorstellen of een ideetje
hebben?
3) Nabespreking Sakura Taikai 2019, (prov. multistage )

De Sakura Taikai 2019 georganiseerd door Budoschool Kempen i.s.m. PCA (Prov. Multistage)
ging door op 6-7 april 2019.
Op zaterdag was er een stage met wapens, demo’s en een after-party, op zondag een
ongewapende stage.
Deze stage is algemeen gezien positief verlopen.

De editie 2020 is momenteel gepland op 4 – 5 april. Voor deze editie hebben volgende lesgevers
reeds toegezegd: Hugo Bleys, Hubert Laenen, Jan Janssens.
4) Open Ju-Jitsu dagen 2020, 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 Prov. Com Antwerpen.
De flyers zullen ook nog in pdf naar alle deelnemende Antwerpse clubs gemaild worden zodat er op
deze manier binnen de clubs (via hun leden) nog extra reclame kan gemaakt worden.
David Van der Schoepen, Budoschool Kempen enTim Van Hoorenbeke, Ikiji Ryu Antwerpen hebben
voorgesteld om een promotievideo te maken.
Er zal voor deze Open Ju-Jitsudagen een nieuwe domeinnaam aangemaakt worden.
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.
5) Nieuwe voorstellen/activiteiten

Er zijn geen nieuwe voorstellen gedaan.
6) Varia

Op 11 mei 2019 is er op het secretariaat van het PCA een mail van JJC Ippon Zwijndrecht
aangekomen met de vraag of het PCA eventueel hun clubkampioenschap (15 juni 2019)
financieel mee kan ondersteunen.
Het kampioenschap is specifiek gericht op jonge leden van 6 tot 16 jaar.
De filosofie achter dit alles is laagdrempeligheid, iedereen kan en mag deelnemen van onze
jeugd, en verder proberen we de deelnemers op een ludieke manier kennis te laten maken met
een wedstrijd omgeving.
Iedere deelnemer krijgt een herinnering en de beste drie van alle reeksen een medaille.
Op deze aanvraag is volgend antwoord gekomen:
Het PCA wil enkel ondersteuning geven aan een evenement, stage, kampioenschap, …
als het degelijk over een provinciale gebeurtenis gaat. Er moeten dus wel meerdere clubs
kunnen deelnemen (provinciaal toegankelijk zijn), een clubkampioenschap kan dus
moeilijk als provinciale activiteit gezien worden.
Een provinciale activiteit moet steeds een Ju-Jitsu gerelateerd evenement zijn.
Om ondersteuning bij het PCA aan te vragen voor een erkende provinciale activiteit dient
aan volgende voorwaarden voldaan te zijn: nl. een minimale deelname van twee
verschillende clubs aan de ingerichte activiteit, een verplichte aanwezigheidslijst aan het
secretariaat van het PCA en het secretariaat van de VJJF te bezorgen en minimaal twee
aanwezigheden op de vergaderingen van het PCA per werkingsjaar.

Jaarlijks krijgt het PCA werkingssubsidies van de VJJF. Dit bedrag kan jaar per jaar veranderen.
Wat kunnen we doen met het bedrag dat overblijft na aftrek van de vaste kosten zoals onkosten
vergadering, onkosten secretariaat PCA, steun aan Sakura Taikai, steun aan de lessen-marathon
voor het goede doel, jaarlijkse Sinterklaasstage, …
Hieruit is volgend voorstel gekomen:

Werkingsgelden (ondersteuning VJJF) Provcom Antwerpen
Jaarlijkse vaste kosten zijn:
onkosten vergaderingen
onkosten secretariaat PCA
onkosten verlenging domeinnaam
onkosten “Dag van de Ju-Jitsu”
onkosten Sintstage
provinciale multistage (Sakura Taikai)
lessenmarathon Goede Doel
Steun aan clubs die een prov. training inrichten
In de maand november van het werkingsjaar (bv. 2019) jaar worden alle provinciale trainingen
opgeteld, nagezien bij welke clubs deze zijn doorgegaan en daarna wordt er van het restsaldo van
de werkingsgelden van desbetreffend jaar een uitbetaling gedaan, met een max. van 50 € per
prov. training / per inrichtende club, aan desbetreffende clubs.
Zo hebben alle clubs die een erkende provinciale training inrichten recht op een gelijk bedrag
(als er voldoende restsaldo is !!) en is er ook geen enkele discussie over wie eerst een aanvraag
gedaan heeft en er zo eventueel clubs buitenvallen omdat het restsaldo op is.
Voorwaarde voor erkenning van een provinciale training door het PCA
Een aangevraagde training wordt erkend als provinciale training als aan onderstaande voorwaarden voldaan is:
 Een aanvraag dient tijdig, d.w.z. minimum 1 maand voor de prov. training doorgaat
binnen te komen. De training moet ook gratis toegankelijk zijn
 De aangekondigde lesgever voor de training mag géén lid zijn van de inrichtende club.
 Eenzelfde lesgever mag max. 1 x per jaar gevraagd worden voor een prov. training.
 Een minimum deelname van 2 clubs (de lesgever niet meegerekend) op de prov. training
is vereist om geldig te zijn voor een uitkering (steun) te verkrijgen.
 Een aanwezigheidslijst moet na de prov. training zo snel mogelijk aan het secr. van de
VJJF en tevens ook aan het secr. van het PCA bezorgd worden zodat we in de maand
november van desbetreffend jaar kunnen nakijken of er aan de voorwaarden van
erkenning van een prov. training voldaan is.
Reeds erkende provinciale trainingen voor 2019
16/01/2019
02/04/2019

Budoschool Kempen (o.l.v. J.P. Van Vree)
Zanshin Ekeren (Bokstechnieken)

Deze trainingen zijn reeds erkend door het PCA (overgangsmaatregel) vooraleer de hervorming
van de voorwaarden voor erkenning op deze vergadering goedgekeurd werden.
Instructies voor uitbetaling van ondersteuning
Een ondersteuning moet altijd door de inrichtende club gestaafd worden met een document
(vb. een factuur van de organisatie) of via een kostenstaat vergezeld van een factuur of een
betalingsbewijs.
Dit zijn de instructies van de Vlaamse Overheid.
Zonder deze bewijzen kan en mag er niets meer uitbetaald worden.

7) Federale kalender

Geen aanvragen om op de federale kalender te plaatsen.
8) Rondvraag

Een vraag aan het secretariaat van de VJJF over hoever het staat met de beloofde info omtrent
het hele GDPR gebeuren. Deze info ging verder uitgewerkt worden na de laatste info-avond over
GDPR te Aartselaar op 20/09/2018 en daarna ter beschikking gesteld worden van de clubs.
Gedurende september – oktober zullen door de VJJF cursussen worden ingericht i.v.m. VZW
wetgeving.
Op 15 februari 2020 is er een tweede lessenmarathon voor het goede doel. Deze marathon gaat
door bij JJC Tai Jutsu Saigen, Wijnegem. Verdere info volgt.
9) Data volgende vergadering

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

Benny Van Campenhout
Voorzitter Provinciaal Comité Antwerpen

