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Bestuursorgaan – Vergadering  

 

Datum: 16 september 2020 Tijd: 20 u.  

Voorzitter: Thomas Thys Secretaris: Steven Van Suetendael  

Plaats Secretariaat, Deurne Aantal pagina's: 5  

Aanwezig: (x = aanwezig, xv(…) = aanwezig bij volmacht (initialen volmachtdrager),  v = 

verontschuldigd) 

 

X Frank Engelen - penningmeester  

X Danny Hendrikx  

X Thomas Thys - voorzitter 

X Steven Van Suetendael - secretaris 

X Werner Wouters 

X Jan Van Gestel – adviserende functie 
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VERSLAG BESTUURSORGAAN 
 

 
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

a. Het verslag wordt goedgekeurd. 
2. Beleidsplan – werkingsverslag – jaarlijks actieplan 

a. Alles is ingediend, ook de jaarlijkse ledenaangifte. Wij zullen een uitnodiging tot een 
jaarlijks standaard bilateraal overleg ontvangen van Sport Vlaanderen. 

3. Statuten – Huishoudelijk Reglement – (B)AV 
a. Opmaak statuten. 

i. De nieuwe statuten moet er komen i.f.v. de nieuwe vzw-wetgeving. 
ii. Het vorige ontwerp van statuten werd niet goedgekeurd op de recentste BAV. Het 

grootste struikelblok bleek de vertegenwoordiging van de clubs te zijn. Er werd een 
nieuw ontwerp van statuten opgesteld. Dit moet daarop een antwoord bieden. 

iii. De werkende leden werden op het niveau van de club gezet maar dat is niet 
evident want feitelijke verenigingen kunnen geen werkende leden zijn. Het zijn 
daarom de voorzitters van al de clubs die de werkende leden worden. Sommige 
clubs zijn ook een onderafdeling van een grotere club. In dit geval is het de 
voorzitter van de afdeling ju-jitsu. Indien deze niet bestaat, wordt de hoofdlesgever 
de vertegenwoordiger. 

iv. Ieder werkend lid krijgt 1 stem. Per 50 leden komt daar 1 stem bij, en met een 
maximum van 3 stemmen per club. Dit komt tegemoet aan de vraag voor 
inspraakmogelijkheden voor iedere club, maar ook aan de vraag om de bijdrage 
van de clubs tot de federale werking te respecteren. 

b. BAV – goedkeuring begroting 2021 en statuten. 
i. De BAV zal doorgaan op woensdag 28 oktober om 20u. 

c. Bespreking en goedkeuring Intern Reglement. 
i. Dit is nodig om op een nieuwe gestructureerde wijze aan de slag te kunnen. In het 

Intern document staan vervat: 
1. Huishoudelijke Reglement. 
2. Nijido. 
3. Aanvullingen / wijzigingen van het bestuursorgaan die nog niet werden 

geïmplementeerd. 
4. Aanvullingen die de administratieve werking van de federatie ten goede 

komen. 
5. Een hernieuwd tuchtreglement dat aan de voorwaarden van de Vlaamse 

Overheid voldoet (aparte rubriek grensoverschrijdend gedrag). 
ii. Wijzigingen kunnen in de toekomst nog worden doorgevoerd. 

iii. Het is een zeer lang document maar in de toekomst wordt in een oplossing 
voorzien. Er kon echter niet langer worden gewacht met de opmaak en 
implementatie van dit document. 

iv. Het Intern Reglement wordt goedgekeurd. 
4. Basisopdrachten 

a. Jeugdsportweekend 
i. Er wordt gewerkt met 2 bubbels van 50 kinderen. Dit evenement kan doorgaan. 

Vanaf code oranje in de sport wordt dit geannuleerd. Het minimum aantal 
inschrijvingen is 70 op 5 oktober. 

b. Stijlwerking 
i. Multistijlstage. 
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1. Frank formuleert binnenkort een voorstel naar het bestuur, dit na overleg 
met David. 

c. Wedstrijdwerking 
i. De werking van de wedstrijdorganisatiecommissie (WOC) verloopt onvoldoende 

transparant. 
ii. Op dit moment heeft het BK meer dan 8.000 euro verlies gemaakt. Dit is reeds 

1.500 euro meer dan begroot voor het ganse jaar. Uit het verslag van de commissie 
blijkt dat de club Saigen een zeer grote bijdrage heeft gekregen en de federatie 
bijna niets. De medailles waren ook zeer duur, evenals de EHBO. 

iii. Algemeen 
1. Frank Engelen moet als penningmeester inzage / volmacht hebben in / op 

de rekening van de WOC. 
2. EHBO – er moeten offertes worden opgevraagd bij verschillende partijen, 

waaronder het Vlaamse Kruis. 
3. Ten laatste 3 maanden voorafgaand aan elk kampioenschap dient de WOC 

een begroting voor te leggen aan de penningmeester. 
4. Medische keuring – Deze kan uiteraard niet door het secretariaat worden 

opgevolgd wegens niet haalbaar. Het secretariaat is ook niet aanwezig op 
de wedstrijden. Indien de WOC voldoende duidelijk communiceert dat elke 
kamper op een wedstrijdevenement een medische keuring moet 
voorleggen, zouden zij er ook geen probleem van mogen maken mensen te 
weigeren wanneer zij dit niet kunnen voorleggen. 

iv. Toekomst 
1. Open Oost-Vlaams Kampioenschap – Hier is vanwege de grote kosten van 

het BK geen budget meer voor en wordt geannuleerd. 
2. Open Vlaams Kampioenschap – De WOC dient een begroting in te dienen 

bij de penningmeester voor het Open Vlaams Kampioenschap tegen 
uiterlijk 23 september 2020. 

3. Europacup – Werd dit besproken op het bestuur van de BJJF? 
a. Het bestuursorgaan beslist geen enkel internationaal 

kampioenschap te organiseren op Vlaamse bodem zolang er geen 
code groen is in de sport in België. Het Europacuptornooi 2021 
wordt geannuleerd wegens een te groot financieel risico. 

4. Voor einde november 2020 wordt er samengezeten met de WOC om de 
financiële modaliteiten te bespreken. 

v. Goedkeuring verslag wedstrijdorganisatiecommissie. 
1. Dit wordt momenteel niet goedgekeurd. Het bestuur twijfelt aan de 

juistheid van een aantal punten en is niet akkoord met de geformuleerde 
voorstellen. 

vi. Opname Sander Van de Velde als lid van de wedstrijdorganisatiecommissie. Het 
bestuur is niet bekend met de persoon van Sander Van de Velde en dient eerst een 
CV en persoonlijke motiveringsbrief te ontvangen om tot een beslissing te kunnen 
overgaan. 

d. Promotie 
i. Stockage. 

1. Matten: 
a. Tatami 

i. Na het Open Vlaams Kampioenschap verhuizen de 
gebruikte matten naar Stekene. 
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ii. Het transport voor de multistijlstage zal het overige 
materiaal van Sint-Niklaas gebruiken en ook dit na afloop 
naar Stekene brengen. 

b. Puzzelmatten 
i. Na de multistijlstage zullen 200 matten worden 

overgebracht naar Beerse zodat ook puzzelmatten aan 
beide kanten van Vlaanderen gemakkelijk beschikbaar zijn. 

ii. Nieuwjaarsgala. 
1. Dit wordt vervangen door een alternatief evenement van zodra de 

coronamaatregelen dit toelaten. 
e. Opleiding 

i. Opleiding / opfrissing voor tafelmedewerkers – docent Monika Horváth. 
1. Momenteel kan dit enkel digitaal. 

5. Beleidsfocussen 
a. Topsport 

i. Topsportcoaches – Frank Engels 
1. Frank werd ontslagen uit zijn functie na overleg tussen de TSCO, Sport 

Vlaanderen en Frank Engelen. De samenwerking was niet langer werkbaar 
vanwege een verschil in visie. 

2. Deze beslissing werd best eerst besproken met / gecommuniceerd naar het 
voltallige bestuur. Het bestuur beslist wel de beslissing niet te betwisten. In 
het vervolg zal de voorzitter dit eerst bevragen via e-mail naar de overige 
bestuursleden. Het zou ook wenselijk geweest zijn dat de leden van de TS-
commissie eerder op de hoogte werden gesteld van de problemen die 
blijkbaar al een tijdje evident waren. 

6. Gezond sporten 
a. Medisch sporten 

i. Covid-19 en federale evenementen. Maatregelen en richtlijnen van de overheden 
worden gehanteerd bij de organisatie van de evenementen. De registraties kunnen 
gebeuren a.d.h.v. de lidkaarten die worden ingescand. Als alternatief zijn er de 
aanwezigheidslijsten die wij ontvangen maar via de lidkaarten gaat dit uiteraard 
sneller. 

ii. Ontsmettingsmiddel materiaal en tatami, en handgel – dit mag van de budgetten 
van de commissie- en comitéwerking gaan indien dit wordt gebruikt voor federale 
activiteiten. 

b. Ethisch Sporten 
i. Update gedragscode in het Intern Reglement na onderhoud Tuchtparket, API’s en 

voorzitter op 21 september 2020. 
7. Goed Bestuur 

a. Tuchtwerking 
i. Marc Helsen – Het bestuur vraagt aan het tuchtparket deze zaak af te handelen, en 

het bestuur op de hoogte te houden. 
8. Administratie 

a. Stand van de rekeningen – boekhouding. 
i. Momenteel telt de federatie 4.863 leden. 

ii. De stand van de rekeningen getuigt van een goed financieel beleid de voorbije 
jaren. Hierdoor kan de strijd met een ledenbeperking wegens het coronavirus in 
het huidige sportseizoen worden aangevat. 

b. Aanstellingen leden van federale commissies en comités. 
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i. Enkel voor de stijlwerking – voorlopig wordt dit uitgesteld naar een latere datum 
vanwege Covid-19. 

c. Elektronische handtekening – wordt verschoven naar de volgende vergadering. 
9. Belgische Ju-Jitsu Federatie 

a. Aankoop camera’s voor wedstrijden – Er is een vraag gesteld naar de voorzitter van de BJJF 
voor de aankoop maar hier werd nog geen antwoord op ontvangen. 

10. Internationale federatie. 
a. API’s werden opgevraagd door de JJIF – Dit wordt besproken op het niveau van de 

Belgische federatie. 
11. Varia 

a. Janick Dams heeft ontslag genomen uit het bestuursorgaan. 
b. De bestuursleden krijgen leesrechten op het ganse ledenbestand van de federatie. Dit 

wordt zo nog aangepast in het Intern Reglement voorafgaand aan publicatie. 
c. De leden van de stijltechnische commissie kunnen toegang krijgen in de vorm van 

leesrechten voor de clubs die bij hun stijlgroep zijn aangesloten. Dit wordt zo nog 
aangepast in het Intern Reglement voorafgaand aan publicatie. 

12. Datum volgende vergadering 
a. 14 oktober om 20 u. Dit zal opnieuw een digitaal onderhoud zijn. 

 
 

slot 
 
Afsluiten van de vergadering door de voorzitter om 22.33 u. 
 
Voor eensluidend verklaard afschrift, 
 
 
Steven Van Suetendael 
Secretaris 


