
 

 

         Zandhoven, 05/09/2022 

 

 

   www.antwerpen.vjjf.be      

 

        Aan alle leden van het comité 

 

        
  
“Met de steun van de provincie Antwerpen”        
 

 

Verslag van de vergadering op 05 september 2022  - 21.00 uur 

 

Aanwezig: 

 

Benny Van Campenhout, JJC Ippon, Zwijndrecht, voorzitter PCA  

Danny Verhoeven, Kuzushi, Aartselaar, plaatsvervangend voorzitter, webmaster 

 Wim Pauwels , JJC Juzando Zandhoven, secretaris 

Gerda Van der Schoot, JJC Juzando, Zandhoven 

 Natasja Van Clapdurp, Fighting Lions Antwerp 

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

Thomas Thys, JJC The Blue Dragon, Boechout 

 David Van der Schoepen, Budoschool Kempen 

 

Verontschuldigd: 

 

Paul Pauwels, Satori Kwai, Mortsel 

Bruno Van Damme, JJC Gouden Lotus, Merksem 

 

  

1) Goedkeuring verslag vorige vergadering 

   

Geen opmerkingen. 

 

 

2) Open Sinterklaasstage 2022 

 

JJC Fighting Lions wil deze stage steunen met een bijdrage van €100 en kleine snoepzakjes . 
Zij gaan ook terug een kleine demo geven tijdens deze stage 

 

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

 

 

3) Open Ju-Jitsu dagen 2023, provincie Antwerpen 

 

Bij gebrek aan voorstellen gaan we dit uitstellen en terug ter sprake brengen voor het jaar 2024.  

  

                                                                                                                                      

4) Lessenmarathon voor het goede doel 

   

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



 

De affiche/flyer is in bijlage bij dit verslag en zal ook gelinkt worden aan de kalender van de 

VJJF.  

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

De inschrijving bedraagt 7,5 EUR. 

Volgende lesgevers hebben zich reeds gemeld: 

Kinderen  

10u00 tot 10u50 : Tai Jutsu olv Tom Aertbelïën 

11u00 tot 11u50 : Goshindo olv Kenny Fierens 

12u00 tot 12u50 : Ju Jutsu olv David Van der Schoepen 

13u00 tot 13u50 : Judo olv Luk Luycks 

Volwassenen 

10u00 tot 10u50 : Ju Jutsu olv David Van der Schoepen 

11u00 tot 11u50 : Judo olv Luk Luyckx 

12u00 tot 12u50 : Karate olv Tom Van Nederkassel 

13u00 tot 13u50 : Ju Jutsu olv Frank Engelen 

14u00 tot 14u50 : Close Combat olv Dave De Geest 

15u00 tot 15u50 : Tai Jutsu / Judo olv Jan Van Roey 

16u00 tot 16u50 : Goshindo olv Kenny Fierens 

17u00 tot 17u50 : Tai Jutsu olv Tom Aertbeliën 

 

  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) Nieuwe voorstellen en/of activiteiten 

 

Geen nieuwe voorstellen of activiteiten 

 

 

6) Varia 

 

 

Het PCA is een promofilmpje aan het maken over enkele Ju-Jitsu stijlen en om de werking van 

het PCA bekend te maken. 

Voor de opnames hebben we medewerking gekregen van volgende clubs: 

  Juzando Zandhoven 

  Fighting Lions Antwerp 

  Budoschool Kempen Beerse 

  Vlaamse Jutsoka Merksem 

  Antwerp Jiu-Jitsu Edegem 

We gaan proberen om dit filmpje deze maand klaar te hebben. 



 

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

financiële toestand online kunnen opvolgen. 

Dit was via het verslag van de vergadering op 13 juni 2022 gevraagd maar hier is geen enkele 

reactie op gekomen. 

 

Gelieve op alle vergaderingen van het PCA jullie lidkaart van de VJJF mee te brengen zodat we 

de aanwezigheden kunnen inscannen. 

 

 

7) Rondvraag 

 

Om de deelname aan de vergaderingen te promoten is de vraag gesteld of we voor het jaar 2023 

bij minimum 3 aanwezigheden op de vergaderingen eventueel een hapje en een drankje 

inplannen (enkel als het budget dit toelaat). 

We nemen dit item terug op tijdens de vergadering op 5 december 2022. 

 

 

Bestaat er een mogelijkheid om eventueel een interclub in te richten? Zo ja, hoe gaan we dit 

dan verder uitwerken?  

We nemen dit item terug op tijdens de vergadering op 5 december 2022. 

 

 

8) Data om op de federale kalender te plaatsen 

 

Geen 

 

 

9) Data vergaderingen in 2022 

 

Maandag 5 december 2022 om 21.00u te Zandhoven 

 

 

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

 

 

Benny Van Campenhout 

Voorzitter Provinciaal Comité Antwerpen 

 

 

 


