
  

   

Algemene Vergadering – 08/03/2015 om 14u te Sint-Niklaas 

Datum: 08/03/2015 Tijd: 14u25 – 15u30 

Voorzitter: Thomas Thys Secretaris: Janick Dams 

Plaats: Sint-

Niklaas 

OLVP 

Sint-Niklaas 

Aantal pagina's: 5 

 
Aanwezig:  

 

Thomas THYS, voorzitter 

Steven VAN SUETENDAEL, ondervoorzitter 

Frank ENGELEN, Penningmeester 

Janick DAMS secretaris 

Luc MORTELMANS ondervoorzitter 

Mechelse  Budo Sporten (Frank JACOPS) : 7 

Yawara Ryu Eeklo (Luc PONTIEU) : 5 

Juzando (Frank ENGELEN) : 4 

Goshin Ryu Hasselt (Steven VAN SUETENDAEL) : 9 

Ju-Jitsu Club The Blue Dragon (Robbe VAN OOSTERWYCK) : 1 

Top Jitsu Antwerpen (Thomas THYS) : 2 

Jiu-Jitsu Ryu Yukio Tani Denderleeuw (Tom DE JAEGER) : 8 

Jigo Bazel (Donald DELIA) : 12 

Kuo-Long Knokke -Heist (Benny REULENS) : 7 

Vlaamse Jutsoka Merksem  (Martin DRUYTS) : 6 

Seishinkan Antwerpen (Kurt VAN MEEL) : 1 

Budokwai Belsele (Tim VANLANGENHOVE) : 3 

Saigen Sint-Niklaas (Walter BOON) : 7 

Saigen Etterbeek : Jan DE GROOTE) : 1 

Ippon Sint Niklaas (Matthias VAN LEUVENHAEGE) : 13 

Taijitan Yoshin Ryu (Alain LESCUR) : 3 

Jiu-Jitsu Akademie Humbeek  (Herman SUYS) : 6 

Sandokan Ryu (Freddy DE BREUCKER) : 3 

Ikiji Ryu (Janick DAMS) : 31 

Asahi Ju-Jutsu Club (Peter DE WORTELAER) : 8 

Segawa (Luciano CINELLI) : 5 

 

Aantal aanwezige stemmen : 142 

 

Verontschuldigd: 

 

Werner WOUTERS  

 

Afwezig: 

Overige clubs 

 

 



  

   

 

 

1. Verwelkoming en administratieve verplichtingen 

 

De voorzitter opent de vergadering. 

De vergadering stelt vast dat er 21 clubs vertegenwoordigd zijn, goed voor 142 

stemmen. 

 

 

2. Verwelkoming nieuwe leden en stemming 

 

Er werden 3 nieuwe clubs lid van de V.J.J.F. vzw: 

- Taijitan Yoshin Ryu 

- Ryukyu Kempo Jutsu Westerlo 

- Blackbox Leuven 

      

 De drie clubs worden met unanimiteit van stemmen toegelaten tot de algemene 

 vergadering. 
 

 

3. Jaarverslag 2014 in een notendop 

 

 VJJF Stage te Merksem (volwassenen)  

 Provinciale jeugdstages 

 Jeugdsportweekend te Bredene 

  Topsport: deelname WK, EK jeugd, Europacup- en Grand Slamtornooien, EOC 

 Maandelijkse dangraadtrainingen 

 Provinciale trainingen 

 Jeugdsportproject  

 Jeugd-Jitsu 

 School-Jitsu 

 Wedstrijden: fighting system, duo system, Ne Waza, BJJ, groundfight en random-attacks 

 Kadervorming (Ju-Jitsu en Recht I en II, EHBO, scheidsrechtercursus, …) 

 58 dangraadverhogingen V.J.J.F. vzw (erkende gordels) 

 Initiaties en demonstraties 

 

 

 

4. Jaarrekening 2014 

 

Basisopdrachten UITGAVEN 
INKOMSTEN 

(BLOSO) 

BO1: Competitie BO1  
(organisatie kampioenschappen, kosten 

scheidsrechters, wedstrijdtrainingen, 

drukwerk…) 

19 233,77  

 

 

 

 

211 219,61 

Voorschotten 

+ 

35 264,26 

BO2: Recreatie BO2 

(federale trainingen, promotiedagen, 

sportkampen, jeugdactiviteiten, kosten 

federale trainers,…) 

14 660,61 



  

   

BO3: Kadervorming en bijscholing 

(Bijscholingen, kadervormingen, cursussen, 

bijscholingen personeel,…) 

  8 190,97 

Geraamd 

saldo 2014 

+  

4076,01 

Verschil 

geraamd saldo 

2013 

BO4: Beg. sportclubs & informatieplicht 

(Kosten vergaderingen commissies, drukwerk, 

ledenbestand, website,…) 

      10 275,28 

BO5: Promotie eigen sporttak 

(drukwerk, promotiemateriaal, …) 
      10 290,30 

Personeel (Bloso gesubs.) 258 708,08 

TOTAAL 321 359,01 250 559,88 

 

Facultatieve opdrachten UITGAVEN 
INKOMSTEN 

(BLOSO) 

FO1: Jeugdsportfonds 27 031,93 22 500 

FO3.1: Topsport 73 130,38 72 500 

FO4: Prioriteitenbeleid 13 719,85 11 250 

TOTAAL 113 882,16 106 250 

 

Eindtotaal UITGAVEN INKOMSTEN 

Basisopdrachten 
321 359,01 250 559,88 

Facultatieve opdrachten 
113 882,16 106 250 

Personeel sociale maribel   35 859,99  35 859,99 

Overige kosten / inkomsten 104 249,21 201 203,83 

SUB-TOTAAL 575 350,37 593 873,70 

TOTAAL 
+ 18 523,33€ 

 

Verslag bedrijfsrevisor: zie bijlage 

 

De jaarrekening wordt unaniem goedgekeurd door de vergadering. 
 

 

5. Verkiezing bestuurders: 

 

Er zijn 4 open plaatsen en 4  kandidaten nl. 

- Engelen Frank 

- Van Leuvenhaege Matthias 



  

   

- Van Suetendael Steven 

- Wouters Werner 

 

De A.V. neemt kennis van het ontslag van Mv. Els PLEES als bestuurder. 

 

Er zijn in totaal 142 stemmen vertegenwoordigd. 

 

Voorafgaandelijk aan de algemene vergadering wordt door de raad van bestuur een 

kiesbureau aangesteld bestaande uit 5 leden, zijnde een voorzitter en 4 bijzitters.  

De voorzitter is een bestuurder die niet herkiesbaar is, of wiens mandaat nog niet is afgelopen.  

De bijzitters zijn leden van de V.J.J.F. vzw van verschillende stijlen die zelf geen kandidaat 

zijn voor de verkiezingen en die geen personeelslid zijn van de V.J.J.F. vzw  

Elke stemgerechtigde krijgt het aantal stembrieven zoals hij stemmen heeft.  

Elke stemgerechtigde kan enkel voor zijn eigen club stemmen en niet voor een andere club, 

ook niet bij volmacht.  

De stembrieven zijn anoniem, en vermelden enkel de hoofding van de federatie, de benaming 

“Stembrief raad van bestuur” en de namen en voornamen van de diverse kandidaten in 

alfabetische volgorde met daarachter een bolletje dat kan gekleurd worden.  

Alle stemmen worden in één urn of doos gedeponeerd.  

Na de stemming, trekt het kiesbureau zich terug, en gaat de stemmen tellen.  

Van de uitslag wordt een proces-verbaal opgesteld en de uitslag wordt ter kennis gebracht aan 

de algemene vergadering.  

Zijn verkozen :  

- Als er evenveel of minder kandidaten zijn dan er openstaande plaatsen zijn : al de 

kandidaten die minstens 30 % van de stemmen hebben gehaald;  

- Als er meer kandidaten zijn dan er openstaande plaatsen zijn : de kandidaten die het meeste 

stemmen hebben gehaald, en minstens 30 %, in die volgorde totdat het aantal plaatsen op is.  

 

De stemmen worden bewaard en verzegeld zodat latere hertelling bij betwisting mogelijk is.  
Zijn ongeldig alle stembrieven die herkenbaar gemaakt zijn, alsmede deze waarop meer 

kandidaten worden aangeduid als er plaatsen zijn. Deze alsmede de blanco stembrieven 

worden niet meegerekend voor het gemiddelde 

 

 

Resultaat: 
 

Verkozen: 

- Engelen Frank               109 stemmen (77 %) 

- Van Leuvenhaege Matthias             119  stemmen (84 %) 

- Van Suetendael Steven                    98  stemmen (69 %) 

- Wouters Werner   105  stemmen (74 %) 

 

 
6.Varia 

 

1. De raad van bestuur zal in de loop van de maanden april 2015 - mei 2015 een algemene 

vergadering organiseren voor wijziging van statuten en met opname van de 

verkiezingsvoorwaarden in de statuten teneinde alle discussies dienaangaande kort te sluiten, 

dit onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkenning. 

 



  

   

 

2. VZW Saigen en haar aangesloten clubs maakt voorbehoud voor de geldigheid van de 

oproeping, de kandidaturen, de agenda. 

3. VZW Saigen vond dat het niet noodzakelijk was om het vonnis van de Correctionele 

Rechtbank van Dendermonde van 1996 waarbij Gino DE GEEST veroordeeld werd 

wegens aanranding met geweld of bedreiging en onder de verzwarende omstandigheid 

dat hij leraar was, van de eerbaarheid van drie minderjarigen van 15 jaar (twee meisjes 

en één jongen) en waarbij hij veroordeeld werd tot 6 maanden gevangenisstraf met 

uitstel en 5 jaar ontzetting uit alle burgerlijke rechten, kenbaar te maken aan de 

algemene vergadering. 

4. Provinciaal comité Oost-Vlaanderen: er is vraag naar meer investering vanuit de 

V.J.J.F. Vzw naar de provinciale comités (+- € 2.000,00 per jaar zijn de 

werkingskosten van het Provcom OVL). Eventueel een afzonderlijke ondersteuning 

van de Sinterklaasstage in Oost-Vlaanderen. 

5. Stockageprobleem matten : Luciano stelt dat er te veel mensen moeten worden 

meegestuurd om matten te laden en lossen wanneer deze worden gebruikt. De raad 

van bestuur onderzoekt dit nader. 

6. Luc Pontieu vraagt  dat volgende keer de vergadering op tijd begint. 

 

 


