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VERSLAG BESTUURSORGAAN 
 

 
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

a. Verslag is goedgekeurd 
2. Beleidsplan 2021-2024 

a. Samenkomst van de commissies 
i. Worden samengeroepen begin 2021 om zich te beraden over het nieuwe 

beleidsplan. 
3. Statuten – Intern Reglement – (B)AV 

a. Tuchtreglement – aanpassingen worden goedgekeurd voor opname in het Intern 
Reglement. 

b. Hoe meer aanwezigen op een AV, hoe groter de betrokkenheid. Dat is wenselijk. 
c. De opmerkingen van Janick Dams werden besproken. 

i. Daar er geen inhoudelijke opmerkingen over de statuten waren, wordt de 
stemming afgewacht. 

4. Basisopdrachten 
a. Jeugdsportweekend 

i. 2021 – in Maasmechelen. 
ii. Ontslag Tim Van Hoorenbeke als medewerker t.v.v. andere activiteiten: Kom op 

tegen Kanker. Het bestuur neemt hier kennis van. 
b. Stijlwerking 

i. Kennisneming en goedkeuring verslagen commissies en comités – ATC 
1. Goedgekeurd. 

ii. Multistijlstages 
1. Sowieso na de grote vakantie van 2021. 
2. Kan misschien gecombineerd worden met het Jeugdsportweekend te 

Maasmechelen. 
c. Wedstrijdwerking 

i. Er wordt een aparte vergadering voorzien tussen de wedstrijdorganisatiecommissie 
en het bestuur, en dit op 9 december 2020. Jan verstuurt de uitnodiging. 

d. Opleidingen 
i. VTS 

1. Toelatingsproeven – worden in de toekomst georganiseerd. 
2. Aspirant-Initiator – Mortsel is afgewerkt. De andere opleidingen zijn 

uitgesteld. 
3. Initiator – De opleiding staat ingepland. 
4. Instructeur B – Module 3 – Herexamens en stagemodule moeten nog 

gebeuren. 
e. Promotie – sponsordossier i.f.v. SBN 

i. Jan heeft de gevraagde info overgemaakt aan Glenn. 
ii. SBN is een provider van een netwerk tussen sportfederaties en potentiële 

sponsors. 
iii. Dit is niet evident of opportuun voor de Vlaamse Ju-Jitsu Federatie vzw. SBN moet 

vooraf betaald worden. Dat ligt moeilijk voor ons. 
iv. Danny volgt dit op. 

5. Beleidsfocussen 
a. Topsport – verslag Topsportcommissie 
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i. Covid-19 – Dit weegt zwaar op het gemoed van de mensen, die er een negatieve 
houding op nahouden en deze ook ventileren richting federale werking. Jan mocht 
vernemen dat dit ook zo is bij andere federaties. 

ii. Korte samenvatting van een vermeende klacht m.b.t. wedstrijdsport en Topsport 
1. Vijf clubs die nauw betrokken zijn bij de wedstrijdwerking hebben op 6 

november klachten ingediend bij Sport Vlaanderen, en voor zover kan 
worden afgeleid van de geadresseerde e-mailadressen aan de directeur 
van de V.J.J.F. vzw, dit aangaande twee punten: 

a. Actieve afwerving van leden door Fighting Lions Antwerp. 
b. Belangenvermenging binnen de VJJF-Topsportwerking. 

2. Hierop werd als volgt gereageerd: 
a. Door de directeur van de V.J.J.F. vzw – De correcte procedure tot 

het indienen van een klacht binnen de Vlaamse Ju-Jitsu Federatie 
vzw werd meegedeeld op het gezamenlijke e-mailadres van de vijf 
clubs, alsook de vraag of zij hun tweede punt geagendeerd 
wensten te zien voor de volgende bestuursvergadering. Hier volgde 
geen antwoord op. Aangezien de klacht onvoldoende duidelijk en 
daarom niet officieel kon worden ingediend bij het tuchtparket, 
niet rechtstreeks noch via de directeur, en geen verdere 
communicatie van de clubs volgde, werd hier verder geen gevolg 
aan gegeven ter vrijwaring van de integriteit van de betrokken 
partijen: Fighting Lions Antwerp, de betrokken partijen binnen de 
VJJF-Topsportwerking, de federatie en de vijf clubs. Dit werd door 
de directeur zo ook meegedeeld aan de tuchtprocureur, doch 
louter ter kennisneming. 

b. Door Sport Vlaanderen per e-mail naar de vijf clubs – Deze 
bevestigde dat dit een interne kwestie van de V.J.J.F. vzw was en zij 
verwezen naar de procedures zoals deze werden gecommuniceerd 
door de directeur. Verder vermeldde Sport Vlaanderen: “De 
integriteit en kwaliteit van beleidsvoering door de Vlaamse Ju-Jitsu 
Federatie wordt op heden niet in vraag gesteld.” 

3. Het bestuur neemt akte van de brief en noteert dat, indien er een klacht 
wordt ingediend, dit moet geschieden volgens de procedures zoals werd 
meegedeeld aan de vijf clubs. Dit werd duidelijk meegedeeld. 

4. Een klachtenprocedure moet op een objectieve manier kunnen verlopen 
zodat alle partijen zich ten volle kunnen verdedigen. 

iii. Topsport trainingspakken – Er wordt een jaarlijkse reserve intern in de VJJF 
voorzien van 1.500 euro voor aankoop over 4 jaar. 

iv. Er zijn reeds 4 van de 6 ne waza topsporters die bevestigd hebben dat ze willen 
blijven voortdoen onder de VJJF en er zijn reeds 5 kandidaat-coaches voor de 
functie van Topsportcoach ne waza. 

6. Gezond sporten 
a. Medisch sporten 

i. Covid-19 – De recentste communicatie (fiches) werd overgemaakt aan de clubs. 
b. Ethische commissie 

i. Ontslag Luc Mortelmans uit de ethische commissie wegens toenemende 
professionele activiteiten. Het bestuur neemt hier kennis van. 

7. Goed Bestuur 
a. Harde indicatoren 
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i. Zelfevaluatie – Dit zal gebeuren in de maand december. Jan verstuurt de 
documenten nog. 

ii. Evaluatie Governance – deze wordt uitgevoerd via de continue opvolging van alle 
projecten door het bestuursorgaan. 

iii. Voorbereiding Algemene Vergadering 
1. Stemming van de statuten is openbaar. 

iv. Opmaak vergaderschema volgend kalenderjaar 
1. Elke 3de woensdag van de maand, m.u.v. de maand juli. 

8. Administratie 
a. ICT 

i. Google Drive – bestanden die missen en mogelijkheden Microsoft. 
1. We kunnen met de federatie naar Office 365 gaan, en dit voor 5 

medewerkers. Dit kost iets meer dan Google Drive maar de beveiliging is 
ook iets beter. 

2. Frank en Jan zullen een test uitvoeren voor het delen van bestanden. 
3. We kunnen ook een soort private cloud aankopen voor OneDrive. 
4. Er zal aan Matthias worden gevraagd om Jan dezelfde rechten te geven op 

de Google Drive zodat Jan hem kan verwijderen. 
ii. E-mailadressen stijlgroepen. 

1. Deze zijn aangemaakt. Deze moeten de werking mee helpen interactiever 
en transparanter te maken. 

iii. Toegang ledenbestand. 
1. Er wordt opgevraagd bij de alle commissies of er wensen zijn tot toegang 

data van het ledenbestand. Dan kunnen we een gemeenschappelijke vraag 
stellen aan de ontwikkelaar. 

b. Huisvesting en stockage 
i. Stockage matten – verhuis op 18 november. 

1. De opzegtermijn is 1 maand dus de maand december moet ook nog 
betaald worden. 

2. Thomas verzorgt de opzegging van de overeenkomst. 
ii. Waarborgen 

1. De lijst van de uitleendienst zal worden overgemaakt aan het 
bestuursorgaan. Zij zal zich hierna buigen over de waarborgen. 

iii. Wedstrijdcamera’s 
1. Thomas stuurt een mail naar Hans Snijders (hoofdscheidsrechter 

Nederland). 
2. Jan vraagt bij de Duitse bond welk programma wordt gebruikt voor de 

opnames (terugspoelen – care system?). Jan vraagt bij Sophie Block van de 
VJF op welk systeem zij gebruiken voor de opnames van de wedstrijden. 

3. Voor de duo’s moeten de opnames voldoen aan de internationale 
voorwaarden. 

c. Subsidies 
i. Noodfonds – aanvraag werd ingediend. Wij hopen op positief gevolg. 

9. Belgische Ju-Jitsu Federatie 
a. Vorige zondag heeft de AV van de BJJF plaatsgevonden. 
b. Statuten BJJF zijn goedgekeurd. 
c. De AV bestaat uit de voorzitters en secretarissen van de deelfederaties, aangevuld met een 

extra persoon per federatie, eventueel aangevuld met een aparte voorzitter. Het 
bestuursorgaan duidt Frank Engelen aan als derde lid van de AV van de BJJF. 
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d. De FFJJ zou een nieuwe voorzitter voor de BJJF voorstellen maar dit is huidig moeilijk 
vanwege interne moeilijkheden met het ne waza. Luc Mortelmans zal nog een jaar 
voorzitter blijven tot de FFJJ meer duidelijkheid heeft over hun situatie. 

e. Begroting 2021 is goedgekeurd. 
f. BK 2021 wordt georganiseerd door de FFJJ, dit in Pepinster. 

10. Internationale Ju-Jitsu 
a. Er is een uitnodiging gekomen van een AV. Deze is doorgestuurd naar de voorzitter, Luc 

Mortelmans. 
11. Varia 

a. Overheveling van middelen disciplinecommissie Fighting :  Er kunnen naar 2021 geen 
middelen worden overgeheveld, voor geen enkele commissie, dit gelet op de financiële 
situatie van 2020 en het begrote verlies voor 2021. Het verlies van 2020 is reeds een stuk 
groter dan wat werd begroot. 

b. Er kan materiaal (kledij) worden ontworpen voor de federatie en worden verkocht via een 
webshop. De V.J.J.F. vzw ontvangt daar dan een commissie op. Wij moeten dan ook geen 
investering maken, bv. via JES-sport. Danny volgt dit op. Elke wordt gevraagd of ze tegen 
volgende vergadering een ontwerp kan maken. 

c. Erkende dangraadhouders – wedstrijdju-jitsugraden worden ook door de federatie 
uitgereikt en zijn daarom ook erkende dangraden. Ze kunnen ook niet worden overgezet 
naar een stijlgraad, andersom ook niet. 

12. Datum volgende vergadering 
a. 16 december 2020 om 20 u. 

 
 

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


