Verslag Bijzondere Algemene Vergadering
Vlaamse Ju-Jitsu Federatie vzw

Datum: 17 oktober 2018
Tijdstip: 20 u.
Locatie: Sportcentrum Deurnese Turners, Drakenhoflaan 16, 2100 Antwerpen

Aanwezige clubs:
Ikiji Ryu (Janick Dams –
voorzitter)
Yukio Tani Denderleeuw (Tom
De Jaeger)
Juzando Zandhoven (Frank
Engelen – Penningmeester)
Saigen Wijnegem (Nathalie
Van der Jonckheyd)

Budokwai Belsele (Tim Van
Langenhove)
Sandokan Ryu Wichelen
(Freddy De Bruycker)
Sportschool Gouden Lotus
(Bruno Van Damme)
Okinawa Steenokkerzeel (Peter
Debruyn)

Ippon Sint-Niklaas (Matthias
Van Leuvenhaege – secretaris)
Shouri (Matthias Van
Leuvenhaege)
The Blue Dragon (Thomas
Thys)

Verdere vertegenwoordigde clubs via geldige volmacht:
Myiamoto Bredene (Janick
Dams)
JJC Sonkei (Tom De Jaeger)
Kani Bazami Hoeilaart (Thomas
Thys)
MAA Huldenberg (Thomas
Thys)

Yawara Ryu Eeklo (Thomas
Thys)
Mechelse Budosporten
(Thomas Thys)
MAA Overijse (Thomas Thys)

Yukio Tani Aalst (Tom De
Jaeger)
Gymsport Oelegem (Thomas
Thys)
MAA Affligem (Thomas Thys)

Verontschuldigde en afwezige clubs: de overige clubs.

Aanwezige aantal stemmen: 139 van 492 = 28,25%

Agenda:
1. Verwelkoming door de voorzitter
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2. Goedkeuring begroting (zie bijlage 1)
De penningmeester overloopt de ingediende begroting voor 2019. Deze geeft een verlies aan van
62.979,99 euro.
Thomas Thys vraagt om twee toelichtingen:
-

-

Welke kosten zitten vervat in deze van promotie (basiswerking)?
o De penningmeester licht toe dat hier de kosten voor de creatie van een nieuw online
ledenbestand in verwerkt zitten. Deze werden geraamd op 65.000 euro. Het
ledenbestand zou veel verbeteringen voor onze werking en die van de clubs inhouden.
Zo zal het omvattender en sneller zijn in de verwerking, een betere communicatie
toelaten, alsook een snellere financiële opvolging.
Welke kosten zitten vervat in ‘Overige – andere’?
o De penningmeester licht toe dat hier de kosten voor nieuwe lidboekjes in vervat zitten.
Een boekje met een harde kaft kost ongeveer 5 euro per persoon x 5.000 leden =
25.000 euro. Het is nog niet zeker in welke mate dit effectief zal gerealiseerd worden.
Sommige leden en stijlen hechten hard aan dergelijke licentieboekjes, andere weer
niet. Het is waarschijnlijk niet nodig dat elke lid zulk een boekje krijgt maar de kosten
werden reeds begroot. De verdere denkoefening volgt nog.

Goedkeuring begroting:
-

Voor: alle aanwezige stemmen
Tegen: geen stemmen
Onthouding: geen stemmen

De begroting 2019 wordt unaniem goedgekeurd.

3. Statutenwijziging (zie bijlage 2)
Er zijn onvoldoende stemmen aanwezig om de begroting goed te keuren. De voorzitter vraagt of er
verdere opmerkingen zijn op de ontwerpversie van de statuten. Thomas Thys reageert dat de laatste
paragraaf van Artikel 8 moet worden geschrapt. De Raad van Bestuur kan toegetreden leden uitsluiten.
Voor werkende leden is hier een tweederde meerderheid van de Algemene Vergadering voor vereist.
Aangezien het hier om een schrapping van een artikel gaat, is er geen tweederde meerderheid vereist
voor de goedkeuring van de statuten bij een volgende Bijzondere Algemene Vergadering. Er zal op een
latere datum dit jaar nog een Bijzondere Algemene Vergadering worden bijeen geroepen.
4. Financieel auditcomité
Er werd een schrijven aan de clubs gericht aangaande kandidaturen voor het op te richten Financiële
Auditcomité van de V.J.J.F. vzw. Hier werden geen reacties op ontvangen. Ook op deze vergadering
wenste niemand zich kandidaat te stellen. De rekrutering van leden voor deze commissie wordt
uitgesteld en er wordt ondertussen verder gezocht naar valabele kandidaten.
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5. Voorstelling Topsportmanager
Er werd een functie open verklaard voor een Topsportmanager. De tijd die Matthias Van Leuvenhaege
als vrijwilliger spendeerde aan deze opdracht was buitensporig geworden. Er werden twee
kandidaturen ontvangen. De Raad van Bestuur oordeelde dat de kandidatuur van Matthias de beste
was. Matthias licht zijn motivatie toe. Aangezien Matthias zelf ook lid is van de Raad van Bestuur, en
de V.J.J.F. vzw wenst te voldoen aan de bepalingen van Goed Bestuur, werd dit voorgelegd aan de
Algemene Vergadering. Deze gaf haar goedkeuring aan de aanstelling van Matthias Van Leuvenhaege
als Topsportmanager. De vergoeding wordt beperkt tot een kost van 23 euro per uur (excl. BTW) en
een maximum van 240 in te brengen uren per jaar.
6. Varia
De voorzitter vraagt of er nog variapunten zijn die de vergadering wenst te bespreken. Tom De Jager
vraagt of er een welbepaalde reden is waarom sommige wedstrijdevenementen meer aandacht krijgen
dan andere. Vanuit het secretariaat wordt er zeker niet bewust een onderscheid gemaakt in de
communicatie. Vanuit Het Wedstrijd Organisatie Comité wordt er informatie verstuurd voor de
evenementen die zij verzorgen. Wellicht is dit de reden voor een mogelijks verschil.
Bruno Van Damme vraagt om verduidelijking omtrent de badges. De voorzitter licht toe dat deze
werden aangemaakt en verdeeld ter promotie van de V.J.J.F. vzw. De badges en welkomstbrieven voor
de nieuwe leden worden naar hen persoonlijk verstuurd. De badges voor de leden die heraansluiten
worden naar de clubs verstuurd. Ook worden alle lidboekjes (licentieboekjes) naar de clubs verstuurd.
De badges mogen aangebracht worden waar het clubbestuur dit het beste acht. De vergadering vraagt
wel of er geen reclame wordt verstuurd naar de leden. Er wordt verduidelijkt dat dit niet wordt gedaan
en dat dit ook nooit de bedoeling was.

De voorzitter sluit de vergadering af om 21.50 u.

Handtekening voorzitter

Handtekening secretaris
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