Zandhoven, 02/03/2020
www.antwerpen.vjjf.be
Aan alle leden van het comité

“Met de steun van de provincie Antwerpen”

Verslag van de vergadering op 2 maart 2020 - 21.00 uur
Aanwezig:
Danny Verhoeven, Kuzushi, Aartselaar, plaatsvervangend voorzitter, webmaster
Wim Pauwels , JJC Juzando Zandhoven, secretaris
Gerda Van der Schoot, JJC Juzando, Zandhoven
Nathalie Van der Jonckheyd, Tai Jutsu Tommy’s Dojo, Wijnegem
Nathalie Lauryssen, Tai Jutsu Tommy’s Dojo, Wijnegem
Thomas Thys, JJC The Blue Dragon, Boechout
David Van der Schoepen, Budoschool Kempen
Tim Van Hoorenbeke, Ikiji Ryu, Antwerpen
Natasja Van Clapdurp, Fighting Lions Antwerp, Mortsel
Verontschuldigd:
Benny Van Campenhout, JJC Ippon, Zwijndrecht, voorzitter PCA
Werner Van Eersel, Bushido Zandvliet
Bruno Van Damme, JJC Gouden Lotus, Merksem
Laurent Willaert, AJJS, Berchem
Sven Vinck, Saigen, Brecht
1) Goedkeuring verslag vorige vergadering

Geen opmerkingen.
2) Bespreking Open Sinterklaasstage 2020

Onze 10e Open Sinterklaasstage zal terug doorgaan in sporthal Het Veld te Zandhoven op
zondag 29 november 2020 van 10.00u tot 12.30u.
De aanvraag gericht aan de gemeente Zandhoven is goedgekeurd.
JJC Juzando (afd. judo), JJC Vlaamse Jutsoka en Sai Shin Dojo (Saskia De Gruyter) stellen voor
de stage van 2020 elk twee lesgevers ter beschikking.
JJC Fighting Lions zouden ons voor deze editie terug willen steunen.
3) Bespreking Sakura Taikai 2020, (prov. multistage)

De Sakura Taikai 2020 georganiseerd door Budoschool Kempen, i.s.m. PCA (Prov. Multistage),
gaat door op 4 – 5 april 2020. Ze krijgen ook een financiële steun van € 150,00 van het Prov.
Comité Antwerpen mits het voorleggen van een factuur aan het secr. van het Prov. Comité.

Budoschool Kempen moet hiervoor een factuur opmaken aan:
VJJF vzw,
Drakenhoflaan 160,
2100 Deurne
met vermelding: Sponsoring voor Sakura Taikai + gegevens van het evenement
(datum, adres, e.d.).
Deze factuur dient dan na het evenement zo snel mogelijk bezorgd te worden aan het secr. van
het Prov. Comité Antwerpen ter goedkeuring en zij zullen dan opdracht geven aan de VJJF om
deze factuur te betalen. Geen factuur = geen sponsoring
Lesgevers voor deze stage zijn:
Tony Van Venrooy - Seishinkai Ju Jitsu (VJJF)
Hugo Bleys - Kiyoi Jiu Jitsu en Kiyoi Ryu Iaido (VJJF)
Hubert Laenen - Karate Jutsu Jissen Ryu en Bo Jutsu (VJJF)
Steven Van Suetendael - Stijl Open Van Haesendonck (VJJF)
Rob Van Hees - Kobukai Aiki Jujutsu (VJJF)
David Van der Schoepen - Seishinkai Ju Jutsu (VJJF)
Tom Aertbeliên (reserve instructor) - Tai Jutsu (VJJF)
Maria Tang Gronnerod - Goju Ryu Karate (VJJF)
Jean - Pierre Van Vré - Tai Jutsu (IMAF)
Marcel Van Drunen - Seishinkai Ju Jutsu (SJJI)
Sven De Doncker - Shaolin Kempo (IMAF)
Kenny Fierens - Goshin Jutsu (VGF)
Zaterdag 4 april 2020:
Deuren openen om 11u30 (niet eerder) en de stage start om 12u30. De gewapende stage zal om
17u eindigen.
Vanaf 18u wordt een avondgebeuren gepland met eten en drinken (op inschrijving).
Groepen +14 jaar (4 groepen)
-Kiyoi Ryu Iaido: Hugo Bleys
- Bo Jutsu: Hubert Laenen
- Escrima tactics: JP Van Vré
- Shaolin Kempo: Sven De Doncker
- Special rond kata en thematiek Seishinkai Ju Jutsu: Tony Van Venrooy/ Marcel Van
Drunen
Jeugd tot 14 jaar (3 groepen)
- Karate: Maria Tang Gronnerod
- Tai Jutsu: David Van der Schoepen
- Ju Jitsu: Tony Van Venrooy
- Goshin Jitsu: Kenny Fierens
- Tom Aertbelien (Reserve instructeur)
Zondag 5 april 2020:
Deuren openen om 9u30 en de stage start om 10u30 en eindigen om 15u30.
Groepen +14 jaar (5 groepen)
- Seishinkai Ju Jitsu: Tony Van Venrooy
- Tai Jutsu: JP Van Vré

- Kiyoi Jiu Jitsu: Hugo Bleys
- Kobukai Aiki Jujutsu: Rob Van Hees
- Kyusho Jutsu: Marcel Van Drunen
- Stijl Open Van Haesendonck: Steven Van Suetendael
Jeugd tot 14 jaar (3 groepen)
- Karate: Maria Tang Gronnerod
- Ju Jutsu: Steven Van Suetendael
- Tai Jutsu: David Van der Schoepen
- Ju Jitsu: Tony Van Venrooy
- Goshin Jitsu: Kenny Fierens
- Tom Aertbelien (Reserve instructeur)
inschrijven kan via www.budoschoolkempen.be en extra info kan bekomen worden via
info@budoschoolkempen.be
Ter info VJJF leden dienen zich te melden voor de registratie om hun punten te krijgen voor hun
volgende graduatie. Er zal een laptop ter beschikking zijn om u te registreren.
4) Nabespreking Open Ju-Jitsu dagen 2020, provincie Antwerpen

Op 25-26/01/2020 zijn er voor de tweede maal Open Ju-Jitsu dagen ingericht, ditmaal onder de
naam “Ju-Jitsu in de kijker”.
Alle deelnemende clubs zouden dit dan op eigen initiatief kunnen uitbreiden naar open familie /
vriendendagen.
Er ging een promotievideo gemaakt worden door David Van der Schoepen, Budoschool Kempen
en Tim Van Hoorenbeke, Ikiji Ryu Antwerpen. Wegens tijdsgebrek is men er niet in geslaagd
om deze video klaar te krijgen. David verontschuldigd zich hiervoor.
Volgende clubs hadden zich ingeschreven:
JJC Kuzushi, Aartselaar
JJC Juzando, Zandhoven
Fighting Lions Antwerp, Wilrijk
Ippon, Zwijndrecht
Vlaamse Jutsoka, Merksem
JJC Zanshin, Ekeren
Fundamentals Jiu-Jitsu, Oud-Turnhout
AJJS, Berchem
JJC Gouden Lotus, Merksem
Tai Jutsu Tommy’s Dojo, Wijnegem
Saigen, Brecht
Hierna enkele reacties:
• JJC Juzando: was een succes. Daar is een familie/vriendentraining doorgegaan met in totaal
een 35-tal deelnemers.
•

Vlaamse Jutsoka, Merksem: geen succes. Nochtans was het vermeld in het plaatselijk krantje
en flyers in verschillende scholen ter beschikking gesteld.

•

JJC Gouden Lotus: Wij hadden geen deelnemers aan de open ju-jitsudagen.

•

Fighting Lions: Op onze training waren 6 leden van andere clubs aanwezig, 1 papa is met
zijn zoon komen kijken. De promotie van deze dagen zou volgend jaar mss meer via
sociale media kunnen. Dit is goedkoper en milieuvriendelijker.
Hangt ook af van doelgroep. Beginners via scholen e.d. of in ons geval specifiek naar
competitie via andere clubs.

•

AJJS, Berchem: helaas, niemand op afgekomen. Nochtans denken we dat dit een goed
initiatief is dat zeker in 2021 opvolging verdient. Twee suggesties om de bekendheid bij
het publiek te vergroten:
1) Dit organiseren met alle provincies samen.
2) Dit organiseren met andere vechtsportfederaties

•

Fundamentals Jiu-Jitsu, Oud-Turnhout: Elk initiatief dat onze (toch minder bekende maar
wonderbaarlijke) sport in de kijker kan stellen, moet aangemoedigd en ondersteund
worden. Bij deze mijn complimenten voor het mooie werk dat jullie leveren met alle
betrokkenen.
Mijn evaluatie:
Dit jaar heb ik geen energie meer gestoken in het verspreiden van flyers in de regio. Ik
heb zelf een (amateuristische) flyer gemaakt van onze club en deze verspreid onder de
clubleden onder het motto: "bring a friend" . Wij gaven 4 workshops: fit-jitsu, kickboxing
basics, self-defense en grappling basics. Iemand had zijn broer bij, iemand anders haar
partner, iemand anders 2 vriendinnen. Met een 10-tal mensen hadden we een
verdubbeling van onze gewoonlijke opkomst. Opgelet: wij hebben geen jeugdwerking en
onze trainingen zijn vanaf plusminus 13 jaar (wat ook meespeelt in het ledenaantal en
opkomst).
Samengevat was ik tevreden met de opkomst en waren de mensen ook zeer tevreden met
ons aanbod van 4 workshops. Er zijn tot hier toe nog geen nieuwe leden ontstaan uit dit
initiatief (wel via andere wegen).
Brengt het voor onze club veel op?: neen, mede door gebrek aan jeugdwerking en het
trainingsmoment (zondagnamiddag)
Moet dit initiatief blijven bestaan?: jazeker, want als je helemaal niks doet ... Het verlaagt
de drempel eventjes voor een familielid om eens te komen proeven van de sport, waar dat
deze zich anders niet geroepen voelt om te komen trainen.
Ik maak 1 bedenking: ik vind de flyers die de VJJF op papier ter beschikking stelt voor
onze club (zonder jeugdwerking) overbodig. Deze zijn onpersoonlijk want ze geven een
opsomming van allerlei clubs, waar de mensen uit onze regio geen boodschap aan
hebben. De lokale winkels liggen al bomvol met flyers waar bijna niemand naar kijkt.
Het kost alleen maar geld en bomen (en vulling van onze gele container). Indien
meerdere clubs hetzelfde denken, is het te overwegen om in het naderende digitale
tijdperk geen flyers meer te voorzien in druk, maar enkel digitaal (voor de clubs die dat
wensen) , evt. maximaal 1 grote affiche die je in de club kan uithangen. Voor het overige
kunnen de clubs dan ofwel zelf hun eigen flyer maken met een specifiek programma op,
ofwel een digitale verspreiding van het nieuws dat er een opendeurdag is (facebook, ...).
Dus voor mij belangrijke vraag: vinden alle clubs die gedrukte flyers nuttig en
noodzakelijk? Doen alle clubs de moeite om deze flyers te verspreiden in de lokale
winkels?
Volgend jaar doen we zeker terug mee, maar zal ik verzoeken om mij geen flyers te
bezorgen (of enkel digitaal).
Keep up the good work

Na de evaluatie van de reacties is voor de editie van 2021 het volgende besloten:
Thema: “Met zijn allen op de mat”.
Gedurende de hele maand januari, dan hebben de clubs meer keuze om een planning op
te maken (bv. een familie / vriendentraining, …).
Meer werken via sociale media.
Het evenement aanmaken en verspreiden via FB, Instagram, Twitter, …
Promotievideo verder afwerken (David, Tim).
Deelnemende clubs zelf laten beslissen of ze eventueel flyers en affiches willen en deze
dan door het Prov. Comité Antwerpen laten drukken.
Enkel Ju-Jitsu in het daglicht stellen, niet samenwerken met andere vechtsportfederaties
omdat het wel degelijk om onze sport gaat.
Bij de editie van 2020 heeft Kuzushi Aartselaar 3 nieuwe leden verworven en Juzando
Zandhoven 1 nieuw lid en 1 kindje met interesse.
5) Nabespreking lessenmarathon voor het goede doel

Op 15 februari 2020 was er een tweede lessenmarathon voor het goede doel. Deze marathon ging
door bij Tai Jutsu Tommy's Dojo vzw, Wijnegem.
Voor de volwassenen was er een marathon van 8 uren gepland met start om 10.00u en einde om
18.00u. Voor de kinderen een marathon van 4 uren met start om 10.00u tot 14.00u.
Aan de deelnemers is een vrijwillige gift van 5 euro gevraagd om het goede doel te sponsoren.
Er waren 36 deelnemers ingeschreven, zeer veel positieve reacties en voor herhaling vatbaar. De
eindbalans wordt nog opgemaakt maar men verwacht +- € 900 à € 1000 te kunnen overmaken
aan “Rode Neuzendag”.
Vanuit het PCA is besloten om deze lessenmarathon voor het goede doel te steunen met een
bedrag van € 150,00. Tai Jutsu Tommy’s Dojo moet hiervoor een factuur opmaken aan:
VJJF vzw,
Drakenhoflaan 160,
2100 Deurne
met vermelding: Sponsoring voor het Goede Doel + datum waarop de lessenmarathon heeft
plaats gevonden + de gegevens van het goede doel waarvoor gesponsord wordt.
Deze factuur dient dan na het evenement zo snel mogelijk bezorgd te worden aan het secr. van
het Prov. Comité Antwerpen ter goedkeuring en zij zullen dan opdracht geven aan de VJJF om
deze factuur te betalen. Geen factuur = geen sponsoring
6) Nieuwe voorstellen/activiteiten

Zaterdag 2 mei 2020: 24e jaarlijkse Open Budostage ingericht door Tomonokai in sporthal Den
Draver te 2070 Zwijndrecht. De stage gaat door van 14.00u tot 17.00u en dit voor alle leeftijden
van alle stijlen.
7) Varia

Vanaf het jaar 2020 zullen er van het restsaldo van de werkingsgelden van het PCA geen uitbetalingen meer gedaan worden voor een provinciale training maar zal dit vervangen worden
door het betalen van een vrijwilligersvergoeding of km vergoeding voor de lesgever en zijn
assistent (max. 1) op de provinciale training. De lesgevers moeten een ingevulde kostenstaat met
vrijwilligersvergoeding (€ 34,71) of km vergoeding (€ 0,30 per km) indienen aan het secr. van
het Prov. Comité Antwerpen en zij zullen dan na goedkeuring de opdracht geven aan de VJJF
om deze kostenstaat te betalen.

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 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.
Op 24 januari heeft stijlgroep Tomonokai een aanvraag voor financiële steun gedaan voor hun
24e jaarlijkse Open Budostage op 2 mei 2020. Met alle aanwezige leden op deze vergadering is
besloten om een financiële steun te geven van 150,00 euro. Stijlgroep Tomonokai moet hiervoor
een factuur opmaken aan:
VJJF vzw,
Drakenhoflaan 160,
2100 Deurne
met vermelding: Sponsoring Open Budostage Tomonokai + gegevens (datum, adres, e.d.) .
Deze factuur dient dan na het evenement zo snel mogelijk bezorgd te worden aan het secr. van
het Prov. Comité Antwerpen ter goedkeuring en zij zullen dan opdracht geven aan de VJJF om
deze factuur te betalen. Geen factuur = geen sponsoring
Indien er clubs interesse hebben om een kampioenschap in te richten dan kunnen ze een
aanvraag indienen via het secretariaat van het Prov. Comité Antwerpen op volgend mailadres:
wim.gerda.pauwels@skynet.be

8) Rondvraag

Juzando Zandhoven vraagt een provinciale training Fighting aan op 7 of 14 mei 2020. Deze
training is goedgekeurd. De exacte datum wordt zo snel mogelijk bevestigd.
Budoschool Kempen geeft op 12 mei 2020 een open dangraadtraining o.l.v. Alain Sailly met als
thema “Tai Sabaki”. Verdere info te verkrijgen bij Budoschool Kempen, David Van der Schoepen.
9) Data om op de federale kalender te plaatsen

02/ 05/2020

24e jaarlijkse Open Budostage ingericht door Tomonokai in sporthal Den Draver
te 2070 Zwijndrecht.
De stage gaat door van 14.00u tot 17.00u en dit voor alle leeftijden en stijlen.

12/05/2020

Budoschool Kempen, Open dangraadtraining o.l.v. Alain Sailly, met als thema
Tai Sabaki.

15/ 06/2020
07/ 09/2020
07/ 12/2020

Vergadering Prov. Comité Antwerpen te Zandhoven om 21.00u.
Vergadering Prov. Comité Antwerpen te Zandhoven om 21.00u.
Vergadering Prov. Comité Antwerpen te Zandhoven om 21.00u.

10) Data vergaderingen in 2020

Maandag 15 juni 2020 om 21.00u te Zandhoven
Maandag 7 september 2020 om 21.00u te Zandhoven
Maandag 7 december 2020 om 21.00u te Zandhoven
11) Volgende vergadering op maandag 15 juni 2020 om 21.00 uur.
Sporthal Het Veld, Schildebaan 22b, Zandhoven.

Danny Verhoeven
Plaatsvervangend voorzitter Provinciaal Comité Antwerpen
Benny Van Campenhout
Voorzitter Provinciaal Comité Antwerpen

