Algemene Vergadering – 10/03/2016 om 20u te Deurne
Datum:
Voorzitter:
Plaats:

10/03/2016
Thomas Thys
Deurne

Tijd:
Secretaris:
Aantal pagina's:

20u00 – 20u46
Janick Dams
5

Aanwezig:
Thomas THYS, voorzitter
Steven VAN SUETENDAEL, ondervoorzitter
Matthias VAN LEUVENHAEGE, ondervoorzitter
Frank ENGELEN, Penningmeester
Janick DAMS, secretaris
Luc MORTELMANS, bestuurder
Jiu-Jitsu Club Stekene (Erno MARAS) : 7
Juzando (Frank ENGELEN) : 5
Martial Arts Academy Overijse (Thomas THYS bij volmacht) : 14
Ju-Jitsu Club The Blue Dragon (Thomas THYS) : 1
Saigen Sint-Niklaas (Bert MAES) : 7
Saigen Beveren : (Walter BOON) : 4
Saigen Beerse : (Gino DE GEEST) : 2
Ippon Sint Niklaas (Matthias VAN LEUVENHAEGE) : 11
Ikiji Ryu (Janick DAMS) : 33
Shouri (Monika HORVATH) : 1
Saigen Etterbeek (Jan DE GROOTTE) : 0
Goshin Ryu Hasselt (Steven VAN SUETENDAEL) : 11
Sei shin kan (Kurt VAN MEEL) : 1
Aantal aanwezige stemmen : 97
Verontschuldigd:
Werner WOUTERS bestuurder

Afwezig:
Overige clubs

1. Verwelkoming en administratieve verplichtingen
De voorzitter opent de vergadering.
De vergadering stelt vast dat er 13 clubs vertegenwoordigd zijn, goed voor 97
stemmen.

2. Verwelkoming nieuwe leden en stemming

Er werden 7 nieuwe clubs lid van de V.J.J.F. vzw:









Fighting Team Guy
Saigen Turnhout
Ou En Dojo
Saigen Wijnegem
Renaissance Jiu-Jitsu
Yawara Brakel
Shouri

De zeven clubs worden met unanimiteit van stemmen toegelaten tot de algemene
vergadering.
3. Jaarverslag 2015 in een notendop














Multistijl Stage te Zandhoven
Provinciale jeugdstages
Jeugdsportweekend te Brasschaat
Topsport: deelname WK Bangkok, WK Jeugd Athene, EK Almere, German Open en
Parijs Open
Maandelijkse dangraadtrainingen
Provinciale trainingen
Jeugdsportproject
Jeugd-Jitsu
School-Jitsu
Wedstrijden: fighting system, duo system, Ne Waza, BJJ, groundfight en randomattacks
Kadervorming (Ju-Jitsu en Recht I en II, EHBO, scheidsrechtercursus, …)
49 dangraadverhogingen V.J.J.F. vzw (erkende gordels)
Initiaties en demonstraties

4. Jaarrekening 2015

Basisopdrachten
BO1: Competitie BO1
(organisatie kampioenschappen, kosten
scheidsrechters, wedstrijdtrainingen,
drukwerk…)
BO2: Recreatie BO2
(federale trainingen, promotiedagen,
sportkampen, jeugdactiviteiten, kosten
federale trainers,…)
BO3: Kadervorming en bijscholing
(Bijscholingen, kadervormingen, cursussen,
bijscholingen personeel,…)
BO4: Beg. sportclubs & informatieplicht
(Kosten vergaderingen commissies, drukwerk,
ledenbestand, website,…)
BO5: Promotie eigen sporttak
(drukwerk, promotiemateriaal, …)

UITGAVEN

INKOMSTEN
(Sport
Vlaanderen)

€ 17.698,85
€ 207.918,53
Voorschotten
€ 14.998,88

€ 10.057,64

+
€ 34.043,50
Geraamd saldo
2015

€ 11.452,15
€ 9.630,36

Personeel (Bloso gesubs.)

€ 260.939,40

TOTAAL

€ 324.777,28

€ 241.962,03

Facultatieve opdrachten

UITGAVEN

INKOMSTEN
(Sport
Vlaanderen)

FO1: Jeugdsportfonds

€ 26.743,91

€ 22.500,00

FO3.1: Topsport

€ 65.942,03

€ 65.000,00

FO4: Prioriteitenbeleid

€ 13.159,59

€ 10.706,77

TOTAAL

€ 105.845,53

€ 98.206,77

Eindtotaal

UITGAVEN

INKOMSTEN

€ 324.777,28

€ 241.962.03

€ 105.845,53

€ 98.206,77

Personeel sociale maribel

€ 46.552,19

€ 46.552,19

Overige kosten / inkomsten

€ 79.724,34

€ 184.235,00

SUB-TOTAAL

€ 556.869,34

€ 570.955,99

Basisopdrachten
Facultatieve opdrachten

TOTAAL

€ 14.086,65

Verslag bedrijfsrevisor: zie bijlage
De jaarrekening wordt unaniem goedgekeurd door de vergadering.
5. Tweede stemming wijziging statuten :
Er vindt een tweede stemming plaats over de voorgestelde wijziging van statuten daar
op de vorige vergadering geen tweederde van de stemmen aanwezig was.
Voorafgaandelijk aan de algemene vergadering wordt door de raad van bestuur een
kiesbureau aangesteld bestaande uit 3 leden, zijnde een voorzitter en 2 bijzitters.
De voorzitter is een bestuurder.
De bijzitters zijn aanwezige leden van de V.J.J.F. vzw die geen personeelslid zijn van
de V.J.J.F. vzw .
Elke stemgerechtigde krijgt het aantal stembrieven zoals hij stemmen heeft.
De stembrieven zijn anoniem, en vermelden enkel de hoofding van de federatie, de
benaming “Stembrief wijziging statuten”.
Alle stemmen worden in één urn of doos gedeponeerd.
Na de stemming, trekt het kiesbureau zich terug, en gaat de stemmen tellen.
De stemmen worden bewaard en verzegeld zodat latere hertelling bij betwisting
mogelijk is.
Zijn ongeldig alle stembrieven die herkenbaar gemaakt zijn, alsmede deze waarop
meer kandidaten worden aangeduid als er plaatsen zijn. Deze alsmede de blanco
stembrieven worden niet meegerekend voor het gemiddelde.
Resultaat:
Voor : 65 stemmen (67,01 %)
Tegen : 31 stemmen (31,96 %)
Onthouding : 1 (1,03)
De wijziging van statuten wordt met de vereiste tweederde meerderheid goedgekeurd.

Varia
1. Mogelijks zal het secretariaat op dezelfde locatie blijven. Er wordt niet
onmiddellijk een verhuis voorzien.
2. Lidgeld blijft voorlopig op € 25,00 per persoon per jaar doch dit is afhankelijk van
de mogelijke subsidies.

3. Rijksregisternummer: moet voorlopig niet worden medegedeeld.
4. Er wordt de vraag gesteld om de jaarrekening met de uitnodiging mee te sturen,
hetgeen geen wettelijke verplichting is.
5. School-Jitsu: er vinden nog steeds projecten plaats.
Einde vergadering : 20.46 uur

Voor de notulen,

Thomas THYS
Voorzitter

