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VERSLAG BESTUURSORGAAN 
 

 
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

a. Goedgekeurd. 
2. Beleidsplan 2021-2024 

a. Bilateraal gesprek beleidsplan met Sport Vlaanderen. Dit is vlot verlopen en Sport 
Vlaanderen is tevreden. Een paar kleine details moeten nog worden bijgewerkt maar dit 
komt in orde. 

3. Statuten – Intern Reglement - (B)AV 
a. BAV op 28 oktober. 
b. Intern Reglement – aanpassingen in het IR (+ tuchtreglement) werden goedgekeurd. Er 

wordt een communicatie verstuurd naar de stijlgroepen met de melding dat de Nijido nu in 
het IR is opgenomen. 

4. Basisopdrachten 
a. Jeugdsport 

i. Jeugdsportweekend. 
1. 20 november – Er wordt vanuit gegaan dat dit nu niet kan doorgaan (code 

oranje). De annuleringskosten zouden ook zeer hoog kunnen zijn. 
2. Het jeugdsportweekend wordt geannuleerd. 

b. Stijlwerking 
i. Aanspreken van stijlmiddelen voor clubwerking in coronatijden. 

1. Zolang de statuten niet zijn goedgekeurd, zijn de clubs de werkende leden. 
De middelen van de stijlwerking zijn uniek voor de stijltechnische 
activiteiten en kunnen niet worden aangewend voor de clubs. 

2. De provinciale comités kunnen ook worden aangesproken. Hier is meer 
ruimte om de clubs op een vrije manier te steunen. 

c. Wedstrijdwerking 
i. Open Vlaams Kampioenschap kon doorgaan maar er waren weinig deelnemers, 

gelet op Covid-19. Alle veiligheidsmaatregelen waren correct opgevolgd. 
ii. Camera’s moeten worden aangekocht. De VJJF vraagt een offerte voor camera’s 

voor 4 wedstrijdmatten omdat we niet kunnen wachten op de BJJF. We kunnen bij 
de Nederlandse collega’s de specificaties opvragen en de mogelijke leverancier. De 
FFJJ en BJJF kunnen dit eventueel huren. 

iii. In november zit het bestuur samen met de wedstrijdorganisatiecommissie, en dit 
op voorwaarde dat eerst een volledige balans van het BK en OVK wordt voorgelegd 
aan het bestuursorgaan. Dit wordt een algemeen evaluatiegesprek waarbij ook de 
toekomstige financiële werking wordt aangekaart. In principe moet een 
kampioenschap zelfbedruipend zijn. Een mentaliteitswijziging is aan de orde. 

iv. Monika Horváth heeft meegedeeld dat zij zich terugtrekt uit de wedstrijdwerking 
na het OVK. Het bestuur neemt hier kennis van. 

v. Het Open Oost-Vlaams Kampioenschap gaat niet door. 
vi. Klemmen en wurgingen in België – enkel vanaf U18. Dit is een afwijking van de 

internationale reglementen want anders zou dit een discussiepunt kunnen worden 
i.v.m. de bepalingen van risicovechtsporten. 

vii. Voorwaarden tot deelname aan het BK: men moet tussen 2 opeenvolgende BK’s 
aan een ander kampioenschap van provinciaal of regionaal niveau hebben 
deelgenomen. Dit moet zo worden gewijzigd in het Intern Reglement. In de huidige 
Covid-19-situatie kan er een afwijking worden voorzien in de toekomst. 
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d. Opleidingen 
i. Aspirant-Initiator – de lopende opleiding wordt op een Covid-veilige manier 

afgewerkt – de andere opleidingen Aspirant-Initiator worden uitgesteld tot een 
nader te bepalen datum. 

ii. Toelatingsproef – momenteel staan deze nog ingepland in november maar de kans 
is groot dat deze moeten worden geannuleerd vanwege code oranje. 

iii. Initiator – Deze moet worden herwerkt vanwege code oranje (Covid-19). De DSKO 
wenst iedereen toch zoveel mogelijk kansen te geven om deel nemen en heeft in 
samenspraak met de VTS beslist om de toelatingsproeven uit te stellen tot na de 
afwerking van Module 1. De kans is groter dat de sportsector terug in code geel zit. 
De docenten en locaties moeten wel op de hoogte worden gesteld van de 
wijzigingen en een nieuwe planning moet worden uitgewerkt. 

e. Promotie 
i. Promofilm vechtsporten (30/9/2020) – uitgesteld. Jan maakt de link van de 

werkversie nog over. 
5. Beleidsfocussen 

a. Topsport 
i. Jan Van Gestel trekt zich terug uit de Topsportcommissie, en hiermee uit de 

inhoudelijke Topsportwerking (Topsportcommissie). De administratieve taken zoals 
per e-mail gecommuniceerd aan de leden van het bestuursorgaan zullen nog wel 
worden opgevolgd. Het bestuursorgaan keurt dit goed. 

ii. Disciplinecommissies – het bestuur behoudt de huidige werking. Het mandaat van 
de Topsportcoördinator blijft beperkt tot Topsport. De Topsportcoördinator mag 
wel adviserend doch zonder stem aanwezig zijn op de vergaderingen van de 
disciplinecommissies. 

iii. Openstelling functie Topsportcoach ne waza. Er wordt aan de Topsportcoördinator 
gevraagd dit uit te schrijven. 

iv. Het e-mailadres van de Topsportcoördinator op de VJJF-website is niet het correcte 
en moet worden aangepast. 

v. Het topsportweekend in Herentals is goed verlopen. 
vi. Het topsportweekend te Brugge kan doorgaan mits de correcte toepassing van de 

Covid-19-maatregelen. 
6. Gezond sporten 

a. Medisch sporten 
i. Covid-19 – recentste updates. Alle fiches zijn geactualiseerd en verspreid. Dit wordt 

ook nog gedaan naar alle commissies en comités. 
b. Ethisch Sporten 

i. Kennisneming verslag onderhoud tuchtparket en federatie-API’s. Thomas licht het 
verloop van de vergadering toe. Deze verliep vlot en de werking tussen tuchtparket 
en API’s werd verduidelijkt en gestroomlijnd. 

ii. Een jaarlijks verslag van de API’s wordt aan het bestuur overhandigd. Dit zal 
uiteraard in geanonimiseerde vorm zijn. 

7. Goed Bestuur 
a. Tuchtwerking 

i. Dossiers 0005 en 0006 – de tuchtprocureur stelt een seponering voor. Het bestuur 
aanvaardt deze seponering. 

8. Administratie 
a. Stand van de rekeningen en ledenaantal. 

i. De rekeningen worden overlopen. 
b. Verzekeringen – Samenwerking Arena en AIG Europe. 
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c. ICT 
i. Wie heeft welke rechten (bv. Google Drive) – Jan neemt contact op met Google. 

ii. Kaartprinter – defect op te lossen door ZETES. Dit kan een effect hebben op de 
leverdatum van de lidkaarten bij de clubs. 

d. Huisvesting 
i. Stockage 

1. Alles moet eerst verhuisd zijn. Het bestuursorgaan mandateert de 
voorzitter om vervolgens het huurcontract op te zeggen. Momenteel wordt 
gekeken naar een datum om alles te verhuizen. Waarschijnlijk is dit 25 
oktober 2020. 

e. Lidgelden. 
i. Vraag om de lidgelden gratis te maken tot 31/6/2021. Volgende punten worden 

aangedragen. 
1. Dit is financieel niet verantwoord, gelet op de verliezen sinds maart 2020 

en het begrote verlies voor 2021 zoals dit wordt voorgesteld op de BAV. 
2. De verzekering moet ook nog altijd door de federatie aan de 

verzekeringsmaatschappij worden betaald. 
3. De kosten van de federatie blijven bestaan. 
4. De bijdrage tot de VJJF is voor een unisportfederatie al zeer laag. 

ii. Vraag van Luciano Cinelli om de verzekering niet te moeten betalen voor kinderen 
die hij op school les geeft. 

1. Deze werd al eens behandeld (zie verslag 20 november 2019). Het 
standpunt blijft onveranderd. 

f. Subsidies 
i. Noodfonds – stand van zaken. 

1. Jan licht dit toe. De aanvraag zal worden ingediend voor 15 november 
2020. 

g. Boekhouding en fiscaliteit 
i. Rechtspersonenbelasting wordt ingediend door Karen van boekhoudkantoor 

Up2Date. 
9. Belgische Ju-Jitsu Federatie 

a. De Algemene Vergadering is geannuleerd vanwege de FFJJ. Momenteel wordt gezocht naar 
een nieuwe datum. 

b. Het is aan de FFJJ om een nieuwe voorzitter voor te stellen. 
10. Internationale Ju-Jitsu 

a. Dit ligt volledig stil. 
b. De JJEU wil in 2021 een aantal kampioenschappen willen inrichten waarop punten worden 

verdiend voor de Wereld Spelen. 
11. Varia 

a. Danny Hendrikx en Glenn De Vleesschauwer hebben een afspraak met SBN voor 
sponsoring. 

b. Het aansluitingsformulier moet worden aangepast of de ontwikkelaar moet de 
mogelijkheid geven aan de clubbeheerders om dit aan te passen. 

c. Vandenjo@gmail.com is het adres dat momenteel bij de referenties voor betalingen van de 
aansluitingen staat. Dit is ondertussen veranderd. 

d. Massagetafel – kan via de uitleendienst als het bestuur zich kan vinden in de offertes. 
e. Handmatig lidmaatschap aanpassen door clubbeheerders (i.p.v. 1 maand op voorhand). Jan 

volgt dit op maar acht de kans klein dat dit kan worden aangepast aan het ledensysteem. 
f. De DSKO is Steven en Frank zeer dankbaar voor hun werk aan de techniekenbundel, en dit 

in moeilijke tijden. 

mailto:Vandenjo@gmail.com
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12. Datum volgende vergadering 
a. 18 november 2020 om 20 u. 

 
 

slot 
 
Afsluiten van de vergadering door de voorzitter om 22.37 u. 
 
Voor eensluidend verklaard afschrift, 
 
 
Steven Van Suetendael 
Secretaris 


