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        Aan alle leden van het comité 

 

        
  
“Met de steun van de provincie Antwerpen”        
 

 

Verslag van de vergadering op 13 juni 2022  - 21.00 uur 

 

Aanwezig: 

  

Danny Verhoeven, Kuzushi, Aartselaar, plaatsvervangend voorzitter, webmaster 

 Wim Pauwels , JJC Juzando Zandhoven, secretaris 

Gerda Van der Schoot, JJC Juzando, Zandhoven 

 Frank Engelen, JJC Juzando Zandhoven 

 David Van der Schoepen, Budoschool Kempen 

 Natasja Van Clapdurp, Fighting Lions Antwerp 

  

Verontschuldigd: 

 

 Benny Van Campenhout, JJC Ippon, Zwijndrecht, voorzitter PCA 

Paul Pauwels, Satori Kwai, Mortsel 

Werner Van Eersel, Bushido Zandvliet 

Nathalie Van der Jonckheyd, Tai Jutsu Tommy’s Dojo, Wijnegem 

Bruno Van Damme, JJC Gouden Lotus, Merksem 

 

  

1) Goedkeuring verslag vorige vergadering 

   

Geen opmerkingen. 

 

 

2) Bespreking Open Sinterklaasstage 2021 

 

Onze 10e Open Sinterklaasstage zal terug doorgaan in sporthal Het Veld te Zandhoven op 

zondag 27 november 2022 van 10.00u tot 12.30u.  

Het inschrijvingsgeld voor deze stage is vastgelegd op 5 €, drankje inbegrepen. 

JJC Juzando (afd. judo), JJC Vlaamse Jutsoka en Sai Shin Dojo (Saskia De Gruyter) verlenen 

hiervoor hun medewerking i.v.m. lesgevers. 

JJC Fighting Lions gaan ons op de hoogte houden i.v.m. eventuele steun.  

Het PCA zal bij de inrichting van deze stage een financieel duwtje in de rug geven t.w.v. 300,00 

euro om er dit jaar weer een geweldige stage van te maken, dit gezien de voorbije 

omstandigheden (Covid) het waarschijnlijk moeilijk wordt om voldoende sponsoring bijeen te 

krijgen. 

We gaan terug contact opnemen met JBC en vragen of ze nog gadgets ter beschikking hebben. 

 

 

 



 

3) Open Ju-Jitsu dagen 2023, provincie Antwerpen 

 

Aan alle Antwerpse clubs zal gevraagd worden of ze eventueel voorstellen hebben hoe en 

wanneer we dit best kunnen inrichten. 

Alle ideetjes mogen naar het secretariaat van het PCA (wim.gerda.pauwels@skynet.be) gemaild 

worden. 

 

                                                                                                                                                         

4) Lessenmarathon voor het goede doel 

   

De lessenmarathon voor Rode-Neuzen-dag gaat door op zaterdag 1 oktober 2022. 

De affiche/flyer is in aanmaak. Van zodra deze af is, zal de affiche ook rondgestuurd worden. 

In totaal is er 8u les in verschillende stijlen (van 10u tot 18u). 

De inschrijving is iets verhoogd: van 5 EUR naar 7,5 EUR. 

  Van het PCA is hiervoor een tussenkomst van 150,00 euro voorzien. 

Nadat het evenement heeft plaats gevonden moet een factuur opgemaakt worden aan:  

VJJF vzw, 

Drakenhoflaan 160, 

2100 Deurne 

met vermelding:  

 

Tussenkomst in de organisatie van ……………………….+ 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 tussenkomst. 

 

 

5) Nabespreking Sakura Taikai 2022 

 

Op 2 & 3 april 2022 ging de Sakura Taikai ingericht door Budoschool Kempen door. 

Het doel van deze stage is de geest van Ju-Jitsu terug te verenigen met enthousiaste sessies. 

Het was zoals steeds een goede stage doch door het toen heersende griepvirus zijn er een 

belangrijk aantal annuleringen geweest. 

Vanuit het PCA is er een tussenkomst van 150,00€ gegeven. 

Editie 2023 staat voorlopig onder voorbehoud gepland op 1 & 2 april 2023 en zou ook de 

mogelijkheid bieden op volgende bijscholingen: 

• Ju-Jitsu en Recht I (wettige verd., schuldig verzuim, burg. aansprakelijkheid) 

• EHBO 

 

 

6) Open Antwerps Kampioenschap 

 

Op zaterdag 12 maart 2022 heeft het OAK georganiseerd door JJC Ippon Zwijndrecht in 

samenwerking met het Prov. Comité Antwerpen plaats gevonden in Sporthal Den Draver, 

Fortlaan 10 te Zwijndrecht. 

Het was een groot succes, een vlotte organisatie en ook een aantal Nederlandse deelnemers. 

JJC Ippon Zwijndrecht zal waarschijnlijk in 2023 een nieuw OAK organiseren. Verdere info 

volgt later.  

Vanuit het PCA is voor de editie 2022 een tussenkomst van 150,00€ gegeven. 

 

mailto:wim.gerda.pauwels@skynet.be


 

7) Taikai Satori Kwai, Mortsel 

 

Voor de derde keer organiseerde Satori Kwai op 23 april 2022 een Tai Kai (internationale stage).  

Het PCA heeft hiervoor 150,00 euro betaald als tussenkomst in de organisatie. 

Voor de organisatoren (Satori Kwai, Mortsel) was het een succes! Een mega-succes qua sfeer, 

een iets minder succes wegens net iets te weinig deelnemers van VJJF. 

Mede dank zij de tussenkomst van het provinciaal comité hebben ze geen verlies geleden.  

Andere opmerkingen zijn nog steeds welkom! 

 

 

8) Nieuwe voorstellen en/of activiteiten 

 

Budoschool Kempen doet een aanvraag om in november 2022 een provinciale training in te 

richten, Verdere info hierover volgt. 

 

 

9) Varia 

 

Op 7 en 14 mei 2022 was er een scheidsrechtercursus te Zwijndrecht met een zeer matige 

opkomst van nieuwe kandidaten scheidsrechter. 

 

Een aanvraag voor financiële steun (stages, kampioenschappen, evenementen voor goede doelen, 

…)  kunnen gedaan worden via het secretariaat van het PCA of op de vergaderingen van het 

PCA. 

De vroegere vermelding “sponsoring” moet vervangen worden door “tussenkomst in de 

organisatie van ……………….. + gegevens (datum, adres, e.d.)”. De reden hiervoor is omdat de 

activiteit “sponsoring” onder btw-regeling valt en dit zou volgens de VJJF achteraf bij een 

controle een probleem kunnen geven. 

 

 Nadat het evenement heeft plaats gevonden moet een factuur opgemaakt worden aan:  

VJJF vzw, 

Drakenhoflaan 160, 

2100 Deurne 

met vermelding:  

 

Tussenkomst in de organisatie van ………………………. + 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 tussenkomst 

 

Sinds het jaar 2020 worden er van het restsaldo van de werkingsgelden van het PCA geen uitbe-

talingen meer gedaan voor een provinciale training maar is dit vervangen door het betalen van een 

vrijwilligersvergoeding of een km vergoeding voor de lesgever en zijn assistent (max. 1) op de 

provinciale training. De lesgevers moeten een ingevulde kostenstaat met vrijwilligersvergoeding  

(€ 36,84) of km vergoeding (€ 0,3707 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. 

 

Kan het secretariaat van de VJJF uitleggen aan het secretariaat van het PCA hoe wij onze 

financiële toestand online kunnen opvolgen. 

 

 

10) Rondvraag 

 

Bestaat er een mogelijkheid dat de VJJF de prov. comités meer kan promoten, bekend maken 

onder alle clubs?  

Clubs aanschrijven en uitleggen wat het PCA doet? 

 

Bestaat er een mogelijkheid om een BV uit te nodigen voor een prov. training of stage om zo 

meer deelnemers te hebben? Is dit financieel haalbaar, eventueel met tussenkomst van het PCA? 

 

 

11) Data om op de federale kalender te plaatsen 

 

Geen 

 

 

9) Data vergaderingen in 2022 

 

Maandag 5 september 2022 om 21.00u te Zandhoven 

Maandag 5 december 2022 om 21.00u te Zandhoven 

 

 

 

11) Volgende vergadering op maandag 5 september 2022 om 21.00 uur. 
       Sporthal Het Veld, Schildebaan 22b, Zandhoven. 

 

 

Danny Verhoeven  

Plaatsvervangend voorzitter Provinciaal Comité Antwerpen 

 

 

 


