Verslag Algemene Vergadering
Vlaamse Ju-Jitsu Federatie vzw

Datum: 23 maart 2019
Tijdstip van Aanvang: 15.30 u.
Locatie: Sportcentrum Deurnese Turners, Drakenhoflaan 16, 2100 Antwerpen

Aanwezige clubs:
Zie bijlage 1

Verdere vertegenwoordigde clubs via geldige volmacht:
Zie bijlage 1
Verontschuldigde en afwezige clubs: de overige clubs.

Aanwezige aantal stemmen: 366 van 428 = 85,51%
Ook aanwezig: Jan Van Gestel (Algemeen Coördinator)

Agenda:
•
•

Verwelkoming en administratieve verplichtingen.
Verkiezing bestuursleden.
• De procedure tot geldig stemmen wordt toegelicht – zie bijlage 2.
• De leden van de kiescommissie worden aangesteld. Deze zijn:
• Janick Dams (voorzitter).
• Werner Van Eersel.
• Steven Wyns.
• De kandidaten stellen zich voor in alfabetische volgorde, en lichten de reden voor hun
kandidaturen toe.
• Voorwaarden tot kandidatuurstelling. Dat men de pensioengerechtigde leeftijd niet
mag hebben bereikt is een discussiepunt. De statuten zijn niettemin reeds
goedgekeurd maar dit punt zal worden geagendeerd voor een volgende (Bijzondere)
Algemene Vergadering.
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Toelichting jaarverslag 2018.
• Het jaarverslag wordt toegelicht a.d.h.v. een PowerPoint-presentatie (zie bijlage 2).
• Er wordt opgemerkt dat het hier over de naakte feiten gaat en dat er geen problemen
worden benoemd. Zo wordt er te weinig gerealiseerd voor het ne waza. Er wordt
opgemerkt dat deze kritiek wordt geuit door een bestuurslid die het zelf heeft
nagelaten om dit op het bestuursniveau op te volgen. Er wordt ook opgemerkt dat er
te veel spanningen zijn tussen de stijl- en wedstrijdwerking terwijl wij moeten werken
naar een goede integratie hiervan. Het bestuur bekijkt hoe dit kan worden verbeterd.
• Sommige leden vinden dat de resultaten vooraf moeten worden meegedeeld zodat op
de vergadering gerichte vragen kunnen worden gesteld. Het bestuur en de AC gaan
hiermee akkoord maar er wordt opgemerkt dat dit praktisch zeer moeilijk is vanwege
de timing. De resultaten, zowel sporttechnisch als financieel moet worden
geïnventariseerd, dan verwerkt, daarna in verschillende verslagen gegoten,
aansluitend worden gepresenteerd aan de AV, om voor 31 maart te worden ingediend
bij de Vlaamse Overheid. Dit zet veel druk op de medewerkers die in deze periode al
onder veel druk staan. Niettemin zal het bestuur zich buigen over een oplossing zodat
de Algemene Vergadering voldoende snel kan worden geïnformeerd.
• Het bestuur wordt verweten weinig toegankelijk te zijn maar er is een contactadres
voor het bestuur van de V.J.J.F. vzw: bestuur@vjjf.be. Niettemin er reeds veel
informatie beschikbaar is op de website van de V.J.J.F. vzw, zal de federatie proberen
haar communicatie nog toegankelijker te maken. De resultaten van de federatie
aangaande haar doelstellingen worden altijd gepubliceerd en geactualiseerd op haar
website (Beleidsplan – deel 2). Misschien is ook dit te weinig bekend.
• Er moet ruimte zijn voor administratieve vereenvoudiging voor de clubs. Hier zal het
bestuur naar streven. Er wordt ook opgemerkt dat niet alle clubs in orde zijn met hun
clubfiches. Dit bemoeilijkt de administratieve vereenvoudiging.
• Er wordt ook opgemerkt dat de toekomstige werking van het Jeugdsportfonds
discriminerend is naar de clubs die een Feitelijk Vereniging zijn. Niettemin het
Jeugdsportfonds de clubs motiveert hun werking te verbeteren, en een vzw-statuut
wordt beschouwd als een kwalitatiever statuut dan een Feitelijke Vereniging, zal de
Raad van Bestuur dit bekijken en zal er een optimaal mogelijke ondersteuning worden
geboden aan de clubs die zich wensen om te vormen. Hier worden bijscholingen voor
georganiseerd en er zullen blanco documenten klaar zijn die de clubs kunnen invullen.
Misschien kan er ook een uitstel van 1 jaar worden voorgesteld. De Raad van Bestuur
bekijkt dit nog.
Stemming van het jaarverslag
• Tegen: 0
• Onthoudingen: 3 (reden is te weinig informatie die vooraf aan de vergadering wordt
gecommuniceerd).
• Voor: de overige leden.
Toelichting jaarrekening 2018 en toelichting Financieel Auditcomité V.J.J.F. vzw.
• De jaarrekening wordt gepresenteerd aan de hand van de PowerPoint-presentatie (zie
bijlage 2).
• Het verslag van de bedrijfsrevisor wordt kort toegelicht maar dit is in orde.
• Er worden een aantal opmerkingen gemaakt:
Er wordt gevraagd waarom er geen investeringen worden gemaakt bij een winst van meer dan
82.000 euro.
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De Raad van Bestuur zal werk maken van investeringen, vooral de administratieve
dienstverlening naar de clubs zal een prioriteit genieten. Het is echter niet zo dat er
geen budget is voor bepaalde activiteiten. Zo kunnen deze van Sinterklaasstages
worden ingebracht maar de opvolging gebeurt vanuit het provinciaal comité en dit
a.d.h.v. een financiële fiche. Er kan niettemin worden nagedacht over een verhoging
van bepaalde budgetten.
• Er wordt gevraagd of de clubs kunnen geconsulteerd worden omtrent de besteding
van de winst. De federatie zal hier gevolg aan geven.
• De Algemene Vergadering wordt ook in kennis gesteld van het feit dat de stand van de
rekeningen een momentopname is en dat het voorschot van Sport Vlaanderen
recentelijk werd gestort. Hier moeten wij een hele tijd mee verder.
• Er wordt gevraagd naar een toelichting van de kosten en opbrengsten van:
• Topsport – hier wordt aan voldaan.
• Wedstrijdsport – hier wordt aan voldaan.
• BF Laagdrempelig Sportaanbod – de verantwoordelijke voor dit project is niet
aanwezig maar er werden diverse activiteiten georganiseerd, zoals de
aanmaak van audiovisueel materiaal i.s.m. 2 clubs van Merksem.
Stemming jaarrekening 2018.
• Er wordt toegelicht dat de goedkeuring van een jaarrekening niets te maken heeft met
meningen over de besteding van de middelen maar wel met de correctheid van de
jaarrekening.
• Resultaten van de stemming van de jaarrekening:
• Tegen: 0
• Onthouding: 2.
• Voor: de overige stemmen.
Verslag van het Financieel Auditcomité
• Dit wordt gepresenteerd door dhr. Marc Scholiers.
• Deze dankt het personeel van de V.J.J.F. vzw voor haar professionele medewerking.
• Het verslag van het financieel auditcomité wordt bijgevoegd als bijlage 3 maar zij keurt
het jaarverslag goed.
Resultaten verkiezingen.
• De kiescommissie stelt de vergadering in kennis van de volgende resultaten, die ook
werden vastgelegd in een Proces Verbaal:
• Aantal geldige stemmen: 364 van 366.
• Zijn verkozen:
• Engelen, Frank – 87,91%
• Wouters, Werner – 66,76%
• Thys, Thomas – 60,99%
• Van Suetendael, Steven – 57,97%
• Zijn niet verkozen:
• Van Leuvenhaege, Matthias – 36,81%
• De Groote, Jan – 18,13%
• De Algemene Vergadering dankt beide kandidaten die niet zijn verkozen voor hun
bereidwilligheid, en dankt Matthias Van Leuvenhaege uitdrukkelijk voor zijn inzet als
bestuurslid tijdens de voorbije periodes.
Varia.
• Voorstel tot ontslag van Dieter Truyen.
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Vanwege de afwezigheid van Dieter Truyen op verschillende opeenvolgende
vergaderingen van de Raad van Bestuur, wordt om zijn ontslag gevraagd. De
vergadering beslist echter om dit te agenderen voor de volgende Bijzondere
Algemene Vergadering.
Sponsoring
• Donald Delia heeft contact met een potentiële sponsor. Hij heeft dit
doorgegeven aan de AC en de Raad van Bestuur. De kwestie werd ook
behandeld en wordt opgevolgd door Danny Hendrikx. Er is echter geen
duidelijkheid omtrent het type en de omvang van de sponsoring en het
antwoord hierop blijft uit.

Slot.

De voorzitter sluit de vergadering af om 19 u.

Handtekening voorzitter

Handtekening secretaris
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