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VERSLAG BESTUURSORGAAN 
 

 
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

a. Goedgekeurd. 
2. Statuten – Intern Reglement – (B)AV – vergadering VJJF-kaderleden 

a. Opvolging statuten 
i. Er wordt een rondvraag naar opmerkingen opgemaakt. Dit wordt na de 

verkiezingen door het bestuur opgevolgd. 
b. Verkiezingen 2021 

i. Datum 
1. Zaterdag 20 maart 2021 om 16 u. Gelet op de vooruitzichten zal ook deze 

Algemene Vergadering op digitale manier moeten plaatsvinden. 
2. Kandidaturen kunnen ingediend worden van 20 februari 2021 0:00:00 tot 

en met 6 maart 2021 om 23:59:59. 
ii. Agenda 

1. Goedkeuring jaarverslag. 
2. Goedkeuring jaarrekening. 
3. Verkiezingen – stemming kan per e-mail naar een gerechtsdeurwaarder. De 

stemmen dienen te worden ontvangen tussen 15 en 18 maart 2021. Het 
Proces Verbaal wordt opgesteld op 19 maart 2021 en op 20 maart 2021 
voorgelegd aan de A.V. Thomas Thys volgt dit verder op. 

4. Jan levert tijdig een lijst van clubs aan Thomas Thys, met hun voorzitters en 
hun e-mailadressen. 

5. Een mogelijkheid is een Word-document maken dat de clubs naar de 
deurwaarder moeten sturen. 

6. Steven bekijkt dit ook nog en werkt iets uit dat nog wordt voorgelegd aan 
het bestuur. 

3. Basisopdrachten 
a. Jeugdsport 

i. Stijlwerking: multistijlenstages in het najaar 2021 en in het voorjaar 2022. 
Myiamoto bestaat dan 20 jaar. Het is een mogelijkheid om dit te combineren. 
David en Elke contacteren Frank nog voor verdere opvolging. 

ii. Jeugdsportweekend: De locatie is in Maasmechelen en ligt vast, ook het voorschot 
is reeds betaald. Er is plaats voor 200 deelnemers / begeleiders. Dit is het weekend 
van 20 november 2021. 

b. Wedstrijdwerking 
i. Integratie wedstrijdwerking VJJF. 

1. Idee Frank Engelen – integratie van de wedstrijdwerking naar analogie van 
de stijlwerking. 

2. Voorstel – kerngroep wedstrijdwerking waar een afgevaardigde van elke 
wedstrijdcommissie in zit. 

3. De disciplinecommissies organiseren voornamelijk trainingen. De 
activiteiten van de disciplinecommissies worden vanaf heden overgeheveld 
naar de Topsportcoördinator, en i.f.v. talentdetectie en promotie van de 
wedstrijddisciplines in het algemeen. Na een jaar wordt er een verslag 
opgesteld van deze manier van werken en de resultaten. De 
disciplinecommissies worden hierbij opgeheven. 
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ii. Mogelijkheid samenwerking Ne Waza – Judo Vlaanderen (reglementen en persona 
non grata). 

1. Na de aanstelling van een TS-coach ne waza wordt dit met deze afgetoetst 
maar principieel staat het bestuur hier positief tegenover. 

c. Promotie 
i. Zomerevenement 

1. Datum – zaterdag 28 augustus 2021. Het zal doorgaan in het Antwerpse. 
2. In de late namiddag met een BBQ. 

4. Gezond sporten 
a. Medisch sporten 

i. Opvolging Covid-19 – Op dit moment is er geen wijziging in de maatregelen. 
b. Antidoping 

i. Toekomstige bijscholing met Guido Steens van Nado Vlaanderen. Deze zal 
doorgaan in de maand februari of maart 2021. 

5. Goed Bestuur 
a. Harde indicatoren 

i. Zelfevaluatie 
1. Deel 1 werd ingevuld. 
2. Delen 2 en 3 worden door het bestuursorgaan tijdens het onderhoud 

ingevuld. 
3. De resultaten worden overgemaakt aan de dossierbeheerder van de V.J.J.F. 

vzw bij Sport Vlaanderen. 
ii. Functioneringsgesprekken 

1. Op 14 december 2021 werd een groepsgesprek georganiseerd o.b.v. de 
indruk dat de personeelsleden kampten met vermoeidheidsproblemen. Dit 
bleek ook zo te zijn. De algemene opmerkingen uit dit gesprek waren de 
volgende: 

a. Gebrek aan respect vanwege clubs en medewerkers 
i. Communicatie die het secretariaat voert i.f.v. een correcte 

werking of in opdracht van het bestuur wordt zeer vaak niet 
beantwoord. Het secretariaat wordt daarentegen wel 
verweten een gebrekkige communicatie te voeren wanneer 
er toevallig niet of niet onmiddellijk een mail kan 
beantwoord worden. Niettemin blijven de personeelsleden 
herinneringen sturen naar de clubs en medewerkers omdat 
zij geloven dat de inhoud van de communicatie een 
meerwaarde is voor hun werking. 

ii. De secretariaatsmedewerkers leveren zeer verregaande 
inspanningen en overuren (vakantiedagen worden ook 
steeds opgeschoven) om de werking zo goed mogelijk op te 
volgen en onze clubs een zo kwalitatief mogelijke 
ondersteuning te bieden. Deze inspanningen worden 
beantwoord met respectloze mails die als ‘stank voor dank’ 
worden beschouwd. 

iii. Het personeel fungeert als boodschapper van veel 
beslissingen van de overheid en het bestuur maar nogal wat 
leden en medewerkers blijken graag op de boodschapper te 
schieten. 

iv. Al te vaak worden in de communicatie één of meerdere 
bestuursleden betrokken om de druk op te voeren op de 
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medewerker die louter zijn/haar taak uitvoert. Deze vorm 
van druk is onaanvaardbaar en er wordt van het bestuur 
gevraagd hier een standpunt in in te nemen. 

b. Werkdruk 
i. Begin 2021 werd een nieuw ledenbestand in gebruik 

genomen. Dit leidde tot veel vragen van de leden, veel 
aanpassingen in het ledenbestand die moesten 
doorgevoerd worden, en aanpassingen van het personeel 
om hiermee aan de slag te gaan. 

ii. Leden en medewerkers lezen de informatie (handleiding 
ledenbestand, Intern Reglement, verslagen 
bestuursvergaderingen, aparte reglementen van de 
beleidsfocussen) die de federatie ter beschikking stelt niet 
waardoor vaak ellelange mails moeten worden geschreven 
en telefoons moeten worden gevoerd om de werking te 
duiden terwijl andere taken prioritair zijn. De taken die zijn 
opgenomen in het beleidsplan zijn uitvoerig. Alles is publiek 
toegankelijk en raadpleegbaar.  

iii. De administratie moest op een stabielere manier worden 
ingevuld na een periode van instabiliteit. Dit werd in 2020 
bereikt maar had tot gevolg dat er grote verschuivingen 
kwamen in het personeelsbestand, dit terwijl Covid-19 de 
secretariaatsleden verhinderde om samen te komen. Veel 
taken moesten daarom autodidactisch worden aangeleerd. 

iv. De extra inspanningen van de secretariaatsmedewerkers 
om evenementen in het verleden toch in orde te krijgen 
worden daarna beschouwd als vanzelfsprekendheden, 
terwijl ze dit niet zijn. 

c. Oplossingen – Het bestuur betreurt de huidige stand van zaken. 
Door Covid-19 zijn veel leden en medewerkers gefrustreerd en 
hebben ze daarbij meer tijd om  hun ongenoegen te uiten. Niettemin 
de secretariaatsmedewerkers zelf rechtstreeks, net als vrijwel 
iedere clubbestuurder en medewerker, slachtoffer zijn van Covid-
19, mogen zij geen schietschijf zijn. Het bestuur voert daarom 
volgende beslissingen door: 

i. Er zal een schrijven worden opgemaakt door het bestuur dat 
naar alle clubs wordt verstuurd, en dit ter verduidelijking 
van de taken van de secretariaatsmedewerkers en met de 
vraag hen met het nodige respect te behandelen. Werner 
Wouters volgt dit op. De bestuursleden zullen ook reageren 
indien hun e-mailadressen bij wijze van drukkingsmiddel 
worden toegevoegd aan e-mails. 

ii. Indien er communicatie wordt ontvangen die getuigt van 
een gebrek aan respect, wordt deze door de betreffende 
medewerker overgemaakt aan de directie of het bestuurslid 
die deze thematiek opvolgt. Het is dan aan hem/haar om dit 
op te volgen en eventueel over te maken aan de 
tuchtprocureur. 

iii. Het secretariaat zal een uniform draaiboek uitwerken waar 
elke commissie/comité mee zal moeten werken bij de 
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organisatie van grote evenementen. Deze evenementen zijn 
van volgende aard: stages, opleidingsdagen, 
kampioenschappen, een- of meerdaagse 
jeugdevenementen, en netwerkevenementen. Deze zullen 
worden opgevolgd door de commissies en de namen van de 
personen die een taak krijgen toebedeeld zullen worden 
ingevuld zodat het duidelijk is wie welke taak krijgt 
toebedeeld. 

iv. Het verslag van de bestuursvergaderingen wordt na 
goedkeuring aanvullend op de reguliere communicatie nog 
eens apart verstuurd naar de federale medewerkers. 

iii. Evaluatie Governance – dit wordt constant opgevolgd via de bestuursverslagen die 
elk punt van het beleidsplan behandelen. Elke punt van governance wordt daarom 
goed en tijdig behandeld. 

iv. Opmaak vergaderschema volgend kalenderjaar – werd vorige keer ingevuld. 
b. Vrijwilligerswerking 

i. Er zijn te weinig vrijwilligers die de handen uit de mouwen willen steken. Dit is een 
algemene tendens en men wil er altijd meer voor terug. Het zorgt niettemin voor te 
veel werk voor de secretariaatsmedewerkers.  

ii. Er moet gericht worden gezocht per evenement per locatie i.p.v. iedereen aan te 
schrijven. Dit laatste is te weinig efficiënt. 

c. Vlaams Dopingtribunaal / Vlaams Sporttribunaal – wordt verschoven naar de vergadering 
van het bestuursorgaan in januari 2021. 

6. Administratie 
a. ICT 

i. Toegang ledenbestand. 
1. Voorstel – werken met 1 nieuw statuut: federatiemedewerker. Dit beperkt 

de kosten die gepaard gaan met de aanmaak van verschillende profielen. 
a. Rechten: Namen deelnemers alle evenementen, aantallen 

deelnemers alle evenementen, namen VTS-gediplomeerden, 
clubinteresse in evenementen (toekomst). 

b. AVG-technisch is dit een probleem. Jan informeert bij de 
ontwikkelaar of hierin kan gediscrimineerd worden, en vraagt na of 
de VJJF zelf geen profielen kan aanmaken en welke kostprijs hier 
tegenover staat. Ondertussen kunnen de commissies bij het 
secretariaat de aanwezigheidslijsten per evenement opvragen. 

ii. Microsoft – opvolging. 
1. Office 365 voor non-profitorganisaties. Frank heeft info doorgestuurd naar 

Jan. Frank en Jan volgen samen op. 
iii. Opvolging rechten Google / G-suite en e-mailadressen. Jan stuurt een herinnering 

naar Matthias om de administratierechten over te dragen aan Frank en zichzelf. 
iv. Opvolging rechten Facebook – Matthias en Janick zijn niet langer beheerders. 

b. Vergoedingen medewerkers, stijlgroepen en externen – kleine aanpassing Intern Reglement 
bij vergoedingsmogelijkheden voor federale trainingen en shodan shiken: 

i. Forfaitaire vergoeding wordt toegevoegd, zoals dit reeds op de vergoedingsfiche 
van de basiswerking staat. 

c. Huisvesting en stockage 
i. Lijst uitleendienst – waarborgen en huurprijzen. 

1. Wordt verschoven naar januari 2021. Ondertussen stuurt Jan richtprijzen 
van de items door. 
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ii. Camera’s en software. 
1. Informatie werd verkregen van de Duitse collega’s m.b.t. hardware. 
2. Care-systeem. Momenteel wachten we op meer info. Jan stuurt nog door 

wanneer die wordt ontvangen. 
3. Dit moet worden afgerond voor het eerstvolgende kampioenschap. 

d. Subsidies 
i. Noodfonds. 

1. Hier is een positief antwoord op gekomen vanuit Sport Vlaanderen. Nu 
verhuist dit naar het kabinet Sport. Indien succesvol dan worden de 
middelen in de 2de helft van januari 2021 verwacht. 

7. Charter en intentie tot samenwerking met erkende vechtsportsector. Hier wordt momenteel aan 
gewerkt en dit zal worden voorgelegd. 

8. Belgische Ju-Jitsu Federatie 
a. Geen nieuws. 

9. Internationale Ju-Jitsu 
a. Wordt opgevolgd door Luc Mortelmans. 

10. Varia 
a. Topsportcoördinator 

i. Fanware – is ontworpen voor de VJJF via de Topsportcoördinator en Bjanre LARDON. 
Een kleine winst kan terugvloeien naar Topsport. Dit wordt goedgekeurd zoals door 
de betrokkenen gevraagd. 

ii. Facebook, Instagram-account VJJF-Topsport – De Topsportcoördinator vraagt om de 
opmaak van een Facebook- en Instagramaccount om de topsporters en de TS-
coaches te kunnen bereiken. Dit is goed zolang het geen officiële communicatie 
betreft. De Topsportcoördinator en het secretariaat moeten beiden beheerder zijn. 
De details worden nog besproken binnen het secretariaat. 

b. Begroting WOC voor wedstrijden – Frank stelt dit voor. 
i. Frank Engelen heeft samengezeten met Matthias Van Leuvenhaege. Ze hebben een 

typische begroting opgemaakt voor de organisatie van een kampioenschap. 
ii. Er moeten nog een paar wijzigingen zijn die het financieel wat draaglijker maken 

maar dit is al veel beter dan de kosten die zijn gemaakt tijdens de recentste 
kampioenschappen. 

iii. Scheidsrechters 
1. Moeten worden opgeleid zodat deze niet van ver moeten komen. 
2. Verplaatsingskosten kunnen worden beperkt tot maximaal 50 euro / dag / 

wagen. 
3. Forfaitaire vrijwilligersvergoeding kan worden beperkt tot 20 euro/dag. 

11. Datum volgende vergadering 
a. 20 januari 2021 om 20 u. Digitaal. 

 
 

slot 
 
Afsluiten van de vergadering door de voorzitter om 23.20 u. 
 
Voor eensluidend verklaard afschrift, 
 
 
Steven Van Suetendael 
Secretaris 


