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Aanwezig:
The Blue Dragon Boechout
Brussels Brazilian Jiu-Jitsu Academy
Gouden Lotus Merksem
Aikijujutsu Kobukai Weelde
Kame-Koopa
Budokwai Belsele
Goshin Ryu Hasselt
Okinawa Steenokkerzeel
Asahi JuJutsu Club Heverlee
Ikiji Ryu
Ippon St. Niklaas
Juzando Zandhoven
Karate Jutsu Wevelgem
Kuzushi Aartselaar
Shouri
Brussels Brazilian Jiu-Jitsu Academy / Sint Joost
Verontschuldigd:
Yukio Tani Denderleeuw
Ju-Jitsu Club Turnhout
Ju-Jitsu Fighting Keerbergen
Tomari dojo
JJC Blankenberge
Samurai dojo (voormalig The Blue Dragon Mariaburg; volmacht Thomas Thys)
JJC N.O.H. (volmacht aan Hugo Bleys)
JJC Brugge
MAA Overijse (volmacht aan Thomas Thys)
Fighting Team Guy
Nagasaki Diegem
JJC Stekene (volmacht Thomas Thys)
Mechelse Budo Sporten (volmacht Thomas Thys)
Jitsu Gymsport Oelegem (volmacht Thomas Thys)
JJC Veurne (volmacht Thomas Thys)
Sandokan Wichelen (volmacht Thomas Thys)
Yawara Ryu Eeklo (volmacht Thomas Thys)
Taijitan Yoshin Ryu (volmacht Thomas Thys)
Satori Kwai Mortsel
Afwezig:
Overige clubs

1. Verwelkoming en administratieve verplichtingen
De voorzitter opent de vergadering.
De vergadering stelt vast dat er 25 clubs vertegenwoordigd zijn, goed voor 166
stemmen.

2. Statutenwijziging

Voor verdere details wordt verwezen naar het voorstel van de statuten in bijlage bij
deze agenda (Janick).
Janick: Oude versie moest aangepast worden  er is een nieuwe maar hierover zijn er
opmerkingen. Ook Sport Vlaanderen heeft opmerkingen. Samen kunnen wij deze nu
bekijken zodat voor de volgende AV een juiste hebben.
De opmerkingen van Thomas Thys, Sport Vlaanderen en Ann Bogaerts worden
overlopen. Deze opmerkingen zijn terug te vinden in bijlagen 1 en 2 bij het verslag.
Een van de voorstellen van Thomas Thys is dat er te weinig leden op de AV zijn en
dat hier verandering in moet komen. Zijn voorstel is om de erkende stijlgroepen
stemrecht toe te kennen. Dit vergroot de vertegenwoordiging. Niet iedereen is het
hiermee eens. Steven Van Suetendael vindt dat alle stijlen stemrecht moeten krijgen,
niet enkel de erkende. Zo worden alle leden vertegenwoordigd. Peter De Wortelaer
vindt dat de AV werkbaar moet blijven. Elke club moet daarom stemrecht krijgen en
niet enkel de erkende. De meesten zijn voorstanders van een vertegenwoordiging van
elk lid op de AV. Er resten dan twee opties:
-

Clubverantwoordelijke is afgevaardigde op de AV
Stijlverantwoordelijke is afgevaardigde op de AV

Er moet een analyse worden gemaakt van de vertegenwoordiging van beide opties en
aan de clubs overgemaakt. Wettelijk moet duidelijk aangegeven worden wie de
werkende en niet-werkende leden: de clubs of de stijlgroepen.

3. Jaarverslag 2017

Er wordt meer toegelicht dan in de voorbije jaren, o.a. omdat er het nodige moet
gecommuniceerd i.v.m. Goed Bestuur. Alle resultaten over de opdrachten heen, en de
nodige toelichtingen, staan in het beleidsplan 2017-2020 op de website van de V.J.J.F.
vzw. De belangrijkste resultaten en de verplichtingen worden meegegeven (zie
onderstaand).



Basisopdrachten
o Jeugd
 Aantal jeugdleden in 2017: 3.556
 Aantal clubs met een aparte jeugdwerking: 75 (gestegen)
 Gemiddelde drop-out voor de jeugd per club: 14,95 (lichte stijging).
Vermoedelijk is dit te wijten aan de veranderende mogelijkheden voor
vrije tijdsbesteding voor de jeugd waardoor ze sneller van sport of vrije
tijdsactiviteit wisselen.
 Het aantal clubs dat in 2017 deelnam aan federale jeugdactiviteiten is
43 (forse stijging).
 Het aantal gastlessen jeugd-jitsu bedroeg 10 in 2017. Voor de ganse
periode 2013-2016 was dit 75. Indien dit aantal kan worden
aangehouden in de volgende jaren, zal de doelstelling worden behaald.
o Stijl
 Het aantal dangraadpunten was 992 voor het jaar 2016. Dit is een zeer
lichte daling die te wijten is aan het stoppen van een aantal
hooggegradueerden.
 Het aantal aanwezigen op stijltechnische dangraadtrainingen is 1.272.
De dangraadtrainingen zijn daarmee populairder dan in eender welk
jaar van de vorige beleidsperiode.
 Het aantal deelnames aan stijltechnische stages is in 2017 spectaculair
gestegen tegenover de voorbije jaren. In 2017 betrof dit 464 deelnames.
De multistijlstage kende echter een achteruitgang in 2017.
 Er werden meer dangraadexamens afgenomen dan in de voorbije jaren,
met uitzondering van 2016.
 Centrale dangraadtraining: in 2017 was het deelnameaantal 20. Enkel
in 2016 was dit aantal hoger maar 20 blijft toch wat weinig.
o Wedstrijdwerking
 In 2017 betrof het aantal deelnames aan wedstrijden 942. Dit is een
relatief gemiddeld aantal maar de deelnamecijfers voor het Belgisch
Kampioenschap zijn niet voorhanden.
 In 2017 betrof het aantal kampioenschappen dat werd georganiseerd
i.f.v. een goede instroom voor de jeugd 5. Het jaarlijkse gemiddelde
tijdens de vorige beleidsperiode was 4,5. Ook hier doen we beter.
 OPMERKING: Thomas Thys merkt op dat een videoscheidsrechter
duur is duur maar nuttig.
o Opleiding
 In 2017 zijn er 9 nieuwe gediplomeerde Initiators bijgekomen. Dit is te
weinig. In de toekomst willen we meer opleidingen organiseren. Hier
wordt huidig ook aan gewerkt.
 In 2017 zijn er 41 nieuwe Aspirant Initiators bijgekomen. Dit is
voldoende maar ook hier zien we in de toekomst graag meer
gediplomeerden.
 Het aantal deelnames aan de federale bijscholingen bedroeg in 2017
233. Dit is goed maar in de toekomst streven wij ernaar om ook meer in
te zetten op bijscholingen rond de administratie.
o Clubbegeleiding



De drop-out in 2017 was 1.185. Dit is iets hoger dan in 2016, wanneer
het 1.116 was.
 In 2016 hadden 37 clubs een dojoreglement o.b.v. het Jeugdsportfonds
2017. Wij zouden dit aantal graag zien stijgen in de volgende jaren.
 In 2017 volgenden vertegenwoordigers van 37 clubs bijscholingen rond
medisch en ethisch verantwoord sporten en voerden 43 clubs een
kansarmenbeleid.
o Informatieverspreiding
 De V.J.J.F. vzw wenst in de huidige beleidsperiode 2 instrumenten te
ontwikkelen die bijdragen aan de verbetering van het clubbeleid en de
cluborganisatie. Wij zijn momenteel bezig met de opmaak van een gids
voor een beleidsplan voor de clubs. Ideeën voor een 2de instrument
kunnen altijd worden doorgegeven aan het secretariaat.
o Promotie
 Op 31 december 2017 was het ledenaantal van de V.J.J.F. vzw 5.187
leden, verspreid over 119 clubs. Zowel het ledenaantal als het aantal
clubs is gestegen tegenover 2016.
 In 2017 werden er 6 evenementen ter promotie van de sporttak
ingericht. Dit waren voornamelijk initiaties, sportsterrendagen en de
zomerpromotietour.
 In 2018 blijven wij actief onze federatie promoten en clubs aanspreken
om zich bij ons aan te sluiten om te participeren in onze werking.


Beleidsfocussen
o Jeugdsport
 Binnen haar VJJF-Jeugdsportproject streeft de V.J.J.F. vzw naar
transparantie en daarom wordt ervoor gekozen om zo veel mogelijk
informatie i.v.m. de aanvraag- en de afrekeningsprocedure van het
VJJF-Jeugdsportproject via de VJJF-website voor de VJJF-clubs
beschikbaar te maken. Op de VJJF-Website / Jeugd / Subsidies kan
iedereen talrijke data vinden over het VJJF-Jeugdsportproject 2017
(hierin Jeugdsportfonds en kwaliteitssterren).
 Het budget van het VJJF-Jeugdsportproject 2017:
 Zoals in het ‘Convenant Beleidsfocus Jeugdsport 2017’ werd
vastgelegd, heeft de V.J.J.F. vzw in 2017 voor haar VJJFJeugdsportproject € 21.355,60 aan subsidies van Sport
Vlaanderen gekregen. Hiervoor diende de federatie een
verplichte eigen inbreng van € 5.338,90 voor te leggen. Om het
totale subsidiebedrag van € 26.500 voor de VJJF-clubs te
handhaven, heeft de federatie boven haar verplichte eigen
inbreng nog € 686,10 ingebracht en de overheadkosten op het
maximum van € 880,60 gezet.
 De opgenomen subsidiebedragen per club in het JSF 2017:
o Van het totale subsidiebudget van € 26.500 hebben de
VJJF-clubs in totaal €1.128,99 niet opgenomen.



Aanvragen JSF 2018 (het werkingsjaar van het JSF 2018 is 2017 = de
clubs krijgen punten op basis van wat ze in 2017 hebben gedaan):
 In 2018 wordt voor het Jeugdsportfonds een totaalbudget van
29.000 euro (2.500 euro meer dan bij het JSF 2017) door de
V.J.J.F. vzw en Sport Vlaanderen voorzien. Dit budget wordt
onder de deelgenomen clubs verdeeld.
 Er is een algemene daling in het puntenaantal van het JSF 2018 t.o.v.
het puntenaantal van het JSF 2017. De grootste verschillen tussen het
JSF 2017 en JSF 2018 zijn waarneembaar binnen de thema’s van
‘promotie’ (JSF 2018 is 186,84 punten minder), ‘bestuurlijke werking’
(JSF 2018 is 148,5 punten minder) en ‘basiswerking’ (JSF 2018 is
124,75 punten minder). De waarschijnlijke reden voor deze daling zijn
de vele structurele aanpassingen die werden doorgevoerd (bv. nieuwe
vragen werden geïntroduceerd en/of bewijsstukken opgevraagd). Het
maximaal aantal haalbare punten werd bij twee van deze thema’s voor
de eerste keer begrensd en wij nemen aan dat de deelnemende clubs
zich nog aan de nieuwe structuur van het JSF moeten aanpassen.
Daarom wordt verwacht dat de clubs bij het JSF 2019 veel beter zullen
scoren. Indien dit na het analyse van het JSF 2019 niet zou blijken
worden er bijsturingen doorgevoerd.
o Laagdrempelig sportaanbod
 Het budget van laagdrempelig sportaanbod / Doe-Jitsu 2017:
 Totaalbudget is 9.600euro waarvan voor de ‘Ontwikkeling
audio-visueel materiaal voor didactische doeleinden prototype
instrument’ 6.300,00 euro werd toegestaan door Sport
Vlaanderen.
 Het budget van Laagdrempelig Sportaanbod / Doe-Jitsu 2018:
 In het convenant ‘Beleidsfocus Laagdrempelig Sportaanbod’
2018 werd meegedeeld dat ‘het laagdrempelig sportproject van
Vlaamse Ju-Jitsu Federatie vzw principieel werd goedgekeurd
voor de duur van 2018-2020’.
 De beoordelingscommissie geeft een positief advies voor het
laagdrempelig sportaanbod van Vlaamse Ju-Jitsu Federatie vzw
voor een maximaal subsidiebedrag van 8.200,00 euro.
 In 2017 werden er talrijke samenwerkingstrajecten voor het DoeJitsuproject opgestart (met VJJF-clubs, DEMOS, Integratie Antwerpen,
Universiteit Antwerpen, Bastiaan Image, enzovoort). Met dit project
heeft de V.J.J.F. vzw de eerste stap gezet om buiten de sportcontext te
denken en samen te werken met organisaties die sport meer als middel
dan als doel beschouwen. Dit is een zeer interessante en verrijkende
zoektocht maar op de weg zijn er meerdere momenten waarop
vooruitgang niet evident is. Zo verwijzen wij naar de mislukte
initiatiereeks in Spectrumschool Deurne.
 De basis van het audio-visueel materiaal van het werkinstrument werd
met succes uitgewerkt. De samenwerking met Bastiaan Image
resulteerde in zeer goede filmopnames. Ondertitelingen (extra uitleg bij

het beeldmateriaal) moeten nog op punt gesteld worden. De finale
versie van de film/werkinstrument zal nog voor de zomervakantie voor
de eerstelijnsmedewerkers beschikbaar zijn.
o Topsport
 Prestaties in 2017:
 4 medailles op de Wereld Spelen waarvan 1 zilveren en 3
bronzen. Dit is een zeer goed resultaat.
 EK in Banja Luka: 2x zilver en 2x brons.
 WK Seniors in Bogota: 3x goud, 3x zilver en 3x brons (2de
plaats landencompetitie).
 WK Jeugd in Athene: 7x goud, 1x zilver en 5x brons (4de plaats
landencompetitie)
 Contracten met atleten en coaches zullen worden opgesteld.


Gezond Sporten
o Medisch Verantwoord Sporten
o Antidoping
o Ethisch Verantwoord Sporten
→ De V.J.J.F. vzw doet de nodige inspanningen zodat dit in orde blijft.



Goed Bestuur
o Kennisgeving update harde en zachte indicatoren en de federale werking
(zachte indicatoren zijn mede opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst
die er is tussen de V.J.J.F. vzw en Sport Vlaanderen, en kan bij uw
documenten worden teruggevonden):
 Harde indicatoren:
 Transparantie: 59%
 Democratie: 78%
 Interne verantwoording: 45% - De grootste veranderingen in de
Code Muyters situeren zich voor onze werking hier. We
beschouwen dit niet als een slechte score maar dit is een
incentive om ons in de loop van de volgende jaren hiernaar te
richten.
 Zachte indicatoren:
 Er is een gedragscode opgesteld naar onze intenties en
engagement omtrent de correcte werking van de federatie en de
werking van klachtenprocedures. Vooral SGG (seksueel
grensoverschrijdend gedrag) is hierin opgenomen. Het is een
overeenkomst tussen de leden van de raad van bestuur, de
directie en de personeelsleden. Het moet evenwel nog worden
ondertekend. De gedragscode werd in bijlage naar de clubs
gestuurd.
 Voor de andere zachte indicatoren wordt verwezen naar het
beleidsplan op onze website. Misschien kan nog worden
vermeld dat er nu gelimiteerde ambtstermijnen zijn voor de
leden van de Raad van Bestuur. Wel moet nog worden

o

o

o

o

o

o

o

opgenomen dat, bij het verstrijken van het maximum aantal
gediende termijnen, er minstens 1 termijn moet worden
overgeslagen alvorens zich terug kandidaat te stellen.
 In de samenwerkingsovereenkomst is ook opgenomen dat wij in
de toekomst een financieel of auditcomité in het leven zullen
roepen. Dit comité zal waken over een gezonde financiële
werking, het financiële verslag bespreken en verslag uitbrengen
aan de AV.
Vergoedingen leden van de Raad van Bestuur: 2017 en reglement.
 Vergoedingen aan de Raad van Bestuur: 1.556,60 euro aan onkosten
(geen vergoedingen).
Belangenconflicten en goedgekeurde besluiten.
 De verslagen van de vergaderingen van de Raad van Bestuur staan op
de website van de V.J.J.F. vzw. Deze zijn voor iedereen raadpleegbaar.
 Er zijn geen belangenconflicten geweest in 2017.
Code Goed Bestuur en de V.J.J.F. vzw: hoe gaat laatste hier mee om en zijn er
afwijkingen op de code genomen?
 De V.J.J.F. vzw heeft zich geëngageerd om zoveel mogelijk te voldoen
aan de Code Muyters in 2017, al wordt dit werk vervolledigd in 2018.
De screening van onze werking wordt gedaan door Sport Vlaanderen.
De resultaten zullen binnenkort op de website verschijnen. In 2017
diende er niet te worden afgeweken van de Code Goed Bestuur. De
V.J.J.F. vzw engageert zich om te voldoen aan zoveel mogelijk harde
indicatoren en een ambitieuze selectie van zachte indicatoren.
Zijn er bestuurswijzigingen te melden (personen en mandaten)?
 Er zijn sinds de verkiezingen in 2017 geen bestuurswijzigingen te
melden. De mandaten staan met begin- en einddatum op de website van
de V.J.J.F. vzw.
Goedkeuring bestuurdersprofielen op de AV.
 Momenteel wordt gewerkt aan de bestuursprofielen. Deze zijn echter
nog niet klaar om te worden voorgelegd aan de AV.
Kennisgeving Gedragscode bestuurders, directie en personeel. Deze werden
verstuurd met de agenda. Er zijn geen opmerkingen vanuit de Algemene
Vergadering.
Samenwerkingsovereenkomst Sport Vlaanderen: kennisgeving zachte
indicatoren – zie bijlage.

4. Jaarrekening 2017

Kosten
Basisopdracht 1.1
Basisopdracht 1.2
Basisopdracht 1.3
Basisopdracht 2.1
Basisopdracht 2.2
Basisopdracht 3
Basisopdracht 4
Basisopdracht 5.1
Basisopdracht 5.2
Beleidsfocus 1
Beleidsfocus 2
Beleidsfocus 3
Overige kosten

Overige inkomsten

Jeugdwerking
Stijlwerking
Wedstrijdwerking
Opleiding – VTS
Opleiding - Bijscholingen
Begeleiding sportclubs
Informatieverspreiding
Promotie - ondersteuning
clubs
Promotie - externen
Jeugdsportproject
Laagdrempelig Sportaanbod
Topsport
Kosten (lonen en
overheadkosten)

€ 18 655,61
€ 6 246,80
€ 10 156,56
€ 2 468,00
€ 2 017,50
€ 62,75
€ 283,14

€ 16 920,00
€ 2 176,00
€ 6 791,00
€ 2 187,50
€ 455,50
€ 0,00
€ 0,00

€ 301,85

€ 0,00

€ 1 977,63
€ 25 722,44
€ 9 620,53
€ 59 248,98

€ 0,00
€ 21 355,60
€ 9 600,00
€ 50 000,00

€ 443 352,80

Inkomsten (subsidies,
lidgelden, andere)

€ 531 835,80

Totaal
Saldo

€ 580 114,60
€ 641 321,40
€ 61 206,80

Bestemming

Fonds voor werking

Aanpassing
ledenadministratie
Algemene reserves

Opbrengsten

€ 20 000,00
€ 41 206,80

Verslag bedrijfsrevisor: zie bijlage
De jaarrekening wordt unaniem goedgekeurd door de vergadering.

5. Varia

Geen.

De vergadering wordt door de voorzitter afgesloten om 22.15 u.

