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Vlaamse Ju-Jitsu Federatie vzw

Algemene Vergadering V.J.J.F. vzw

23 maart 2019

Van harte welkom op de 

Algemene Vergadering van 

de Vlaamse Ju-Jitsu 

Federatie vzw – editie 2019
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Agenda

• Verwelkoming en administratieve verplichtingen.

• Verkiezing bestuursleden.

• Toelichting  jaarverslag 2018.

• Toelichting  jaarrekening 2018 en toelichting 
Financieel Auditcomité V.J.J.F. vzw.

• Stemming jaarrekening 2018.

• Resultaten verkiezingen.

• Varia.

• Slot.

Verkiezing bestuurders

• Procedure:
– 4 openstaande plaatsen.

– 6 kandidaten – ontvankelijkheid voor de AV.

– 1 stembiljet per 10 volle leden (bv. 38 leden = 3 
stembiljetten); stempel VJJF op achterzijde.

– Max. 4 kandidaten aanduiden per stembiljet.

• Verkozenen:
– Minstens 30% van de stemmen.

– 4 kandidaten met de meeste stemmen.

• Ongeldige (herkenbaar, teveel stemmen, andere tekens dan 

arcering,…) en blanco stemmen worden niet 
meegerekend voor het %.
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• Selectie kiescommissie

– Voorzitter: 1 niet-verkiesbaar bestuurslid

– Bijzitters:

• 2 in aantal.

• Lid van de V.J.J.F. vzw.

• Van verschillende stijlgroepen (ook van de 

voorzitter).

• Geen personeelslid.

Informatie over procedure en administratie

→ Algemeen Coördinator.

Jaarverslag 2018 in een notendop

• Basisopdrachten

– Jeugdsport

• 3.086 jeugdleden. Dit is iets minder dan 2017.

• Aantal clubs met een jeugdwerking is 83. Dit is een stijging 
van 12% tegenover het referentiejaar 2016.

• ↑ verloop van jeugd door veel vrijetijdsmogelijkheden.

• Jeugdsportweekend:
– Goede deelname.

– Minder clubs dan onze doelstelling vooropstelt.

• Aantal gastlessen jeugd-jitsu in 2018: 10. Dit ligt in lijn met 
onze doelstellingen.
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• Basisopdrachten (vervolg)

• Stijlwerking

– Dangraadpunten:

» 2016: 992

» 2018: 1.104.

– Dangraadtrainingen:

» 1.233: zeer goed en binnen de lijn van de ambities / 

iets minder dan 2017.

– Stages:

» ↓ deelnames aan stijltechnische stages.

» ↑ deelnames aan provinciale stages en 

multistijlstage.

– Dangraadexamens

» 69 (↑ tegenover 2017).

• Basisopdrachten (vervolg)

• Wedstrijdwerking

– Aantal deelnames aan nationale / regionale wedstrijden: 

657 over 3 kampioenschappen (sterke daling vanwege 

afgelasting door conflict met international kalender).
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• Basisopdrachten (vervolg)

• Opleidingen

– Vlaamse Trainersschool

» 8 Initiators (momenteel 2 opleidingen lopende).

» 59 Aspirant Initiators (3 tot 4 opleidingen in 2019).

– Federale bijscholingen

» Gemiddelde vorige beleidsperiode: 149,5 per jaar.

» 2018: 175.

» GDPR: 23 deelnames.

» Dag van de Ju-Jitsu Trainer kon niet plaatsvinden –

2019 / 2020 Werkgroep en eventuele samenwerking 

met andere unisportfederatie.

• Basisopdrachten (vervolg)

• Clubbegeleiding

– ↑ drop-out vanwege groter verloop bij de jeugd.

– Clubs met een gedragscode: 55 clubs met een 

gedragscode o.b.v. de clubfiches (sterke groei).

– M&EVS: 41 clubs volgden bijscholingen (↑ t.o.v. 2017).

– 75 clubs voeren een kansarmenbeleid (o.b.v. gegevens 

Jeugdsportfonds).
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• Basisopdrachten (vervolg)

• Informatieverspreiding

– Clubfiche.

» Informeert de V.J.J.F. vzw m.b.t. updates in de 

clubwerking.

» Geeft meer nuttige data omtrent de clubleden en 

clubwerking.

» Levert resultaten voor beleidsfocussen en informatie 

voor de club.

– Update ledenbestand

» Wordt momenteel aan gewerkt.

» Voordelen:

» Meer en betere functies.

» ↑ snelheid.

• Basisopdrachten (vervolg)

• Promotie

– Ledenaantal in 2018: 4.815 (lichte daling).

– Aantal clubs: 106 (samenvoeging in bestand).

– Aantal promotie-initiatieven in 2018: 17.
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Beleidsfocus 1 - Jeugdsport

• Uitgaven voor de clubs in 2018:

– 28.689,28 euro (VJJF-JeugdSport-project –

uitzonderlijk groot subsidiebedrag van SV)

• Clubsubsidies: 28.264,08 euro

• Overhead: 425,20 euro

• 49 clubs namen deel aan het JSF 2018.

Beleidsfocus 3 – Laagdrempelig 

Sportaanbod
• Doelstelling:

– Drempelverlagend werken via samenwerkingstrajecten tss

sportwereld (federaties en clubs) en maatschappij (buurtsport, 

scholen,…).

– Ontwikkeling van een instrument:

• Ju-jitsu in het schoolcurriculum (gekend door leerkrachten 

L.O.).

• Tool om kansengroepen naar de clubs te leiden (bv. 

samenwerking Buurtsport Merksem).

• Kosten:

– 8.347,07 euro (effectief), waarvan 8.200 euro subsidies SV.
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Beleidsfocus 5 – Topsport

• Deelname aan 9 internationale 

kampioenschappen.

• VJJF-resultaten:

Goud Zilver Brons

WK Seniors 1 1 2

WK U18 en U21 1 1 1

EK Seniors 2 1 1

EK U18 en U21 4 1 2

Goed Bestuur

– Vergoedingen Raad van Bestuur.

• Geen.

• Onkosten: 1.231,54 euro.

– Er waren geen bestuurswijzigingen.

– Geen afwijkingen op de Code Muyters.

– Scores van Sport Vlaanderen.
– Harde indicatoren

» Transparantie: 100%

» Democratie: 94,44%

» Interne verantwoording en controle: 83,33%

– Zachte indicatoren: positieve evolutie (zie website).
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• Goed Bestuur (vervolg)

– Bestuurdersprofielen werden bijgewerkt en 

opgenomen in het Huishoudelijk Reglement. 

Later dit jaar ter goedkeuring voorgelegd aan 

de Algemene Vergadering.

– Gedragscode voor bestuursleden, directie, 

personeel werd geactualiseerd en staat als 

bijlage in het HR.

– Belangenconflicten

• Definitie en bepalingen werden verwerkt in het HR.

• De betaalde functie van een Topsportmanager 

werd voorgelegd aan de BAV op 17 oktober 2018.

Gezond Sporten

• Gezond Sporten
– 88 ongevallen (Lichamelijke Ongevallen) – Goed 

resultaat in vgl. met de vorige beleidsperiode.

– Rapportering analyse en preventie risico’s – werd niet 

opgevraagd maar deze cijfers zijn beschikbaar.

– Clubfiches: opvraging instapleeftijd bij de clubs 

(ongeveer 70% ontvangen).

– Informatieverstrekking

• Voedingsadvies: verspreiding van flyers met update van de 

voedingsdriehoek.

• Promotie van Sport na School via flyers.

• Doorverwijzing naar VTS-Plus-opleidingen.

• Informatieverspreiding via de homepage (bv. sporten in 

hitte).
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• Ethisch Sporten

– Individueel
• Introductie federale API’s (Aanspreekpersonen Integriteit).

• Clubs motiveren een API aan te stellen (via het 

Jeugdsportfonds en de clubfiches).

• Aanstelling van een Ethische Commissie.

• Opmaak meldingssysteem integriteitsproblemen en –vragen 

binnen de V.J.J.F. vzw.

– Sociaal
• Doe-Jitsuproject – inclusie.

• Jeugdsportfonds (toekenning van punten + 

Kwaliteitssterrensysteem).

• Info op VJJF-website.

• ICES: Federale API’s moesten bijscholing volgen.

Antidoping

• Rapportering Sport Vlaanderen

– Werd opgevraagd en correct ingediend.

• Deelname aan ‘Play True’ (vlag op multistijlstage en 

jeugdsportweekend – ook gadget rond antidoping).

• Promotie van antidopingcampagne via de website / Obi

Nieuws.
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Goedkeuring jaarverslag 2018

• Voor

• Tegen

• Onthouding

Jaarrekening 2018

• Uitgaven en opbrengsten per opdracht.

• Verslag revisor.
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Resultaten 2018
Kosten ‘18 Opbrengsten ‘18

BO1

BO2

BO3

BO4

BO5

Jeugd

Stijl

Wedstrijd

Vorming

Begeleiding Clubs

Infoverspreiding

Promotie

12.527

8.122,05

6.836,89

6.091,23

12,65

294,14

2.082,85

13.135

1.742

1.369,75

5.076,89

0

0

825

BF1 Jeugdsport 29.102,61 4,80

BF3 Laagdrempelig sportaanbod 11.221,82 0

BF5 Topsport 0 (zie overige Topsport) 0 (zie overige Topsport)

Andere 

kosten en 

opbrengs

ten

Personeel en verzekeringen

Huisvesting

Lidgelden en schenkingen

Subsidies basiswerking

Subsidies Jeugdsport

Subsidies Laag. Sportaanbod

Subsidies Topsport

Subsidies personeel e.a. (ext)

Boekhouding

Financieel

Neerleggingen

Dienstverlening

Overige – Topsport

Overige - andere

281.256,50

25.894,79

7.510

0

0

0

976,17

6.652,98

4.954,93

2.300,66

70,20

8.660,10

95.285,97

0

1.465,75

1.919,53

137.727,08

263.070,92

2.1690

7.380

976,17

59.091,80

0

198,29

0

1.238

75.705,18

0

Totaal € 509.853,54 € 592.616,16

TOTAAL RESULTAAT

Inkomsten

Uitgaven

Inkomsten & uitgaven 2016

592.616,16 €

+ 82.762,62 €

509.853,54 €

• Uitgaven zijn totale uitgaven (zowel subsidieerbaar als 
niet-subsidieerbaar)
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Verslag bedrijfsrevisor

• Verslag boekjaar 2018

Stemming jaarrekening

• Voor 

• Tegen

• Onthouding
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Verslag Financieel Auditcomité –
Marc Scholiers

Resultaten verkiezingen RvB



25-3-2019

15

Varia

• Voornamelijk agendapunten voor een 

volgende (B)AV.

• Aandachtspunten voor de Raad van 

Bestuur.

Dank u voor uw aandacht!
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