Vlaamse Ju-Jitsu Federatie v.z.w.
Drakenhoflaan 160
2100 Deurne (Antwerpen)
Tel : 03/281.16.22
E-mail : info@vjjf.be Website : http://www.vjjf.be

Deurne, 19 juni 2017
Geachte lid,

Betreft : Invulling commissies V.J.J.F. vzw 2017-2019

De Vlaamse Ju-Jitsu Federatie vzw werkt aan de hand van verschillende commissies die tweejaarlijks opnieuw
aangesteld worden. De waarde van het werk van onze federale commissies is onmisbaar en onmiskenbaar.
Het zijn de denktanks en uitvoerders van de operationele luiken van onze federatie. Wil u graag meewerken
aan onze jeugdwerking, vorming, communicatie, promotie, of misschien aan ons medisch beleid? Dan nodigen
wij u vriendelijk uit u kandidaat te stellen voor de commissies waarvoor u in aanmerking komt. Dit doet u door
het onderstaande formulier ingevuld en ondertekend terug te sturen naar het secretariaat van de V.J.J.F. vzw
op jan@vjjf.be. Meer info over de taken van deze commissies en de voorwaarden tot lidmaatschap hiervan
vindt u ook onderstaand.
De Raad van Bestuur zal de kandidaturen evalueren en de commissies aanstellen nadat de kandidaturen zijn
binnengekomen op het secretariaat.
Gelieve de kandidaturen te bezorgen aan het secretariaat ten laatste op 18 juli 2017.
Wij danken u reeds voor uw overweging tot kandidaatstelling.

Met sportieve groet,

Het V.J.J.F.-secretariaat
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Kandidatuurstelling commissies
V.J.J.F. vzw 2017-2019
U kan zich kandidaat stellen (als u aan bijgevoegde voorwaarden voldoet) door onderstaande
gegevens in te vullen en terug te bezorgen aan het federale secretariaat, ten laatste op 18 juli 2017.
Dit kan per e-mail (jan@vjjf.be), per brief of telefonisch (03/281.16.22; nadien schriftelijk bevestigen).
Gelieve strikt rekening te houden met deze einddatum.
Ter info: in elke commissie kunnen slechts 2 leden van de zelfde club zetelen.

Naam & voornaam:
Geboortedatum:
Graad:
Club:
Telefoon:
GSM:
E-mail:
Rekeningnummer:
Nummer Vergunning:
Wenst zich kandidaat te
stellen voor volgende
commissie(s) voor het
sportjaar 2017-2018-2019

o
o
o
o
o

Communicatiecommissie
Jeugdcommissie
Pedagogische commissie
Medische commissie
ICT-commissie

(gelieve aan te kruisen wat past)

Datum + handtekening

Indien u vragen hebt of meer info wenst, gelieve ons dan te contacteren op het telefoonnummer
03/281.16.22 of per e-mail jan@vjjf.be.

Sportieve groeten,

Het V.J.J.F.-secretariaat
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Info federale commissies
Federale
commissies

Info

- Telt maximaal 7
1.
Communicatie- leden
-Wordt
jaarlijks
commissie
geëvalueerd door de
RvB

2. Jeugdcommissie

- Telt maximaal 7
leden
- Verschillende
stijlen moeten
vertegenwoordigd
zijn

jaarlijks
3. Pedagogische -Wordt
geëvalueerd door de
commissie
RvB
- Telt maximaal 7
leden

Taken en
verantwoordelijkheden /
samenstelling
- Verantwoordelijk voor alle
informatieverspreiding
(nieuwsflash,
website, …)
- Verantwoordelijk voor
uitwerken
van allerlei informatie- en
promotiemateriaal voor de
clubs
- Verantwoordelijk voor
fondsenwerving t.v.v. de
V.J.J.F. vzw
- Verantwoordelijk voor
ledenwerving van de V.J.J.F.
vzw
- Samenstellen en updaten van
de perscontacten
- Verantwoordelijk voor
aanwezigheid media en pers op
evenementen
- Ontvangen van VIPs op
evenementen
- Brainstormen en voorstellen
promotionele acties en
materiaal van de V.J.J.F. vzw
- Organiseren van recreatieve
activiteiten voor de jeugd:
initiaties, trainingen,
kampen,..
- Organiseren van bijscholing
voor jeugdbegeleiders
- Organiseren van
jeugdwedstrijden
- Voorstellen en opvolgen van
jeugdprojecten
- Voorstellen ontwikkelen voor
aanpassingen cursussen VTS
- Permanent opvolgen en
evalueren cursussen VTS
- Voorzien van instapcursussen
voor VTS waar nodig
- Organiseren cursussen EHBO,
Ju-Jitsu en Recht 1 en 2, en de
Dag van de Ju-Jitsutrainer
- Up-to-date houden +
aanvullen van databank

Voorwaarden
- Kandidaten dienen lid te zijn van de
V.J.J.F. vzw
- Min. 18 jaar

- Kandidaten zijn actief met ju-jitsu
bezig en lid van de V.J.J.F. vzw
- Min. 16 jaar

- Kandidaten zijn actief met ju-jitsu
bezig en lid van de V.J.J.F. vzw
- Min. 21 jaar

Rekening Vlaamse Ju-Jitsu Federatie vzw : Fortis nr. 220-0370518-14
Maatschappelijke zetel : Sportcentrum DT, Drakenhoflaan 160, 2100 Deurne

4. Medische
commissie

5. ICTcommissie

- Wordt jaarlijks
geëvalueerd door de
RvB
- Wordt
samengesteld uit
minstens 2 personen
met een
paramedisch
diploma

- Wordt samengesteld uit
minstens een arts en een andere
persoon met paramedisch
diploma
- Bepalingen Gezond Sporten
opvolgen en implementeren
- Sportmedische begeleiding
van beginners, recreanten,
competitiesporters,
beloftevolle jongeren en
topsporters.
- Wordt jaarlijks
- Deze commissie bekommert
geëvalueerd door de zich over de ICTRvB
aangelegenheden zoals het de
V.J.J.F.-website, softwareontwikkeling voor wedstrijden
en het online ledenbestand.

- Kandidaat dient lid te zijn van de
V.J.J.F. vzw
- Minimumleeftijd is 21 jaar

- Kandidaat dient lid te zijn van de
V.J.J.F. vzw
- Minimumleeftijd is 18 jaar
- Ervaring met ICT-aangelegenheden
- Bij voorkeur Bachelordiploma of
hoger in een ICT-(gerelateerde)
richting, maar dit is geen vereiste
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