Vlaamse Ju-Jitsu Federatie vzw

Addendum werkingsverslag 2017 Basisopdrachten

Dit addendum hoort bij het Excel-document V.J.J.F. vzw – Beleidsplan 2017-2020 – Luik 2, en is een
aanvulling m.b.t. de strategische en operationele doelstellingen. Het verschaft een verklaring voor de
tussentijdse resultaten en een eventuele argumentering voor de aanpassing van de doelstellingen.
Voor de volledigheid wordt wel verwezen naar de opgenomen resultaten in het beleidsplan 20172020, Luik 2. De resultaten van de doelstellingen zijn opgenomen, waar mogelijk, in de kolom
‘evaluatie’, de stand van zaken aangaande de acties zijn opgenomen in de kolom ‘status uitvoering’
van het betreffende jaar.
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Basisopdrachten
1.1. BO 1.1 – Jeugdwerking
1.1.1.SD 1 - In 2017 bedroeg het aantal jeugdleden 3.556. Dit is een stijging van 179 t.o.v.
2016. In procenten is dit een stijging van 5,3%. De doestelling werd nog niet bereikt
maar er is een ontwikkeling in de goede richting.
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1.1.1.1.
OD 1 – In 2016 bedroeg het aantal clubs met een aparte jeugdwerking 73, in
2017 waren dit er 75. Dit is een stijging van 2,74 procent.
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1.1.1.2.
OD 2 – De gemiddelde jaarlijkse drop-out bedroeg in 2017 voor de clubs met
een jeugdwerking 14,95. Dit is een lichte stijging t.o.v. 2016, toen dit 13,99 was.
Er wordt ingeschat dat ju-jitsu een grote aantrekkingskracht heeft maar dat de
keuzemogelijkheden in de vrije tijd zo groot zijn dat jongeren sneller van activiteit
wisselen.
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1.1.1.3.
OD 3 – Het aantal clubs dat in 2017 deelnam aan federale jeugdactiviteiten is
37. In de vorige beleidsperiode was het gemiddelde aantal 48. Er zijn intenties om
verschillende activiteiten aan te bieden op een evenement. Op deze manier
worden de ju-jitsuevenementen als gezinsactiviteit gepromoot. Dit kan een
positief resultaat geven.
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1.1.1.4.
OD 4 - 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.

1.2. BO 1.2 – Stijlwerking
1.2.1.SD 1 – Het aantal dangraadpunten was 992 voor het jaar 2016. Er kan echter enkel op
het einde van de beleidsperiode worden bekeken of de doelstelling is behaald. De
haalbaarheid van deze doelstelling hangt mede af van het aantal hooggegradueerden.
A.d.h.v. het aantal verhogingen op jaarbasis wordt opgemerkt dat het aantal leden met
een dangraad stijgt maar vanuit de stijltechnische commissies wordt de opmerking
gegeven dat veel leden niet langer de ambitie hebben om een hogere dangraad na te
streven. Aangezien een hogere dangraad meer punten oplevert, dient nog te worden
bekeken of het uiteindelijke resultaat positief zal zijn. In 2017 is een
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1.2.1.1.
OD 1 – Het aantal deelnames aan de stijltechnische dangraadtrainingen is
hoger dan eender welk jaar van de vorige beleidsperiode. Het deelnameaantal in
2017 was 1.272.
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1.2.1.2.
OD 2 - Het aantal deelnames aan stijltechnische stages is in 2017 spectaculair
gestegen tegenover de voorbije jaren. In 2017 betrof dit 464 deelnames. De
multistijlstage kende minder deelnemers en door het verdwijnen van de
provinciale ondersteuning, werden geen provinciale stages georganiseerd. Met
een vernieuwde ondersteuning voor de werking van de provinciale comités vanuit
de V.J.J.F. vzw, wordt de organisatie van provinciale evenementen gestimuleerd,
waaronder ook stages.
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1.2.1.3.
OD 3 – Het aantal dangraadexamens bedroeg in 2017 niet minder dan 67.
Enkel in 2016 waren er meer examens (69). De doelstelling kan echter pas op het

einde van de beleidsperiode worden gemeten maar de resultaten zijn
veelbelovend.
1.2.1.4.
OD 4 – Het deelnameaantal aan de centrale dangraadtraining in 2017 was 20.
Dit was meer dan het gemiddelde van de voorbije beleidsperiode. Niettemin
wensen we meer leden aan te trekken op dit evenement. In 2019 zal een nieuw
concept worden voorgesteld. In 2018 zal een ‘traditionele Dag van de Ju-Jitsu
Trainer’ worden georganiseerd, maar met nieuwere onderwerpen dan andere
jaren.

1.3. BO 1.3 – Wedstrijdwerking
1.3.1.SD 1 – Een vergelijking is gebaseerd op cijfers op datum van 31 december 2020.
1.3.1.1.
OD 1 – Het deelnameaantal aan binnenlandse ondersteunde wedstrijden
bedroeg 942 voor het jaar 2017. Dit is vrij gemiddeld in vergelijking met de jaren
van de beleidsperiode 2013-2016. De cijfers van de deelnames aan het Belgisch
Kampioenschap, die worden meegerekend, ontbreken voor 2017 ondanks
verwoede pogingen deze te bemachtigen van de Waalse ju-jitsufederatie (FFJJ).
Omdat er ongeveer 250-300 deelnames zijn voor de andere jaren aan het BK, zou
dit het deelnameaantal voor 2017 boven het deelnameaantal van de voorbije
jaren duwen.
1.3.1.2.
OD 2 – Het aantal wedstrijden dat door de V.J.J.F. vzw in 2017 werd
georganiseerd i.f.v. instroom tot ju-jitsucompetitie is 5. In de vorige
beleidsperiode lag het gemiddelde op 4,5 wedstrijden.

1.4. BO 2 – Opleiding
1.4.1.Opleidingen VTS
1.4.1.1.

SD 1 – Dit is pas meetbaar op het einde van de beleidsperiode.

1.4.1.1.1.
OD 1 – In 2017 zijn er 9 nieuwe Initiators bijgekomen. In 2018 is er
een opleiding georganiseerd te Genk, en komt er waarschijnlijk nog een bij
te Bazel (Kruibeke).
1.4.1.1.2.
OD 2 – In 2017 zijn er 41 nieuwe Aspirant-Initiators bijgekomen. Voor
dit jaar werd de doelstelling daarvoor bereikt. Naar de toekomst toe zullen
er inspanningen moeten worden geleverd om dergelijk aantal permanent te
maken.
1.4.2.Vormingen en bijscholingen voor sporttechnische verantwoordelijken en trainers
1.4.2.1.
SD 1 – Het gemiddelde aantal deelnames voor de federale bijdscholingen
bedroeg 149,5 per jaar in de beleidsperiode 2013-2016. 2017 getuigt reeds van
een deelnameaantal van 233. Wel moet er op worden gelet dat er meer aandacht
wordt besteed aan administratieve thema’s.
1.4.2.1.1.
OD 1 – In 2017 werd er geen thema gedoceerd dat administratief van
aard is.
1.4.2.1.2.
OD 2 – In 2017 waren er 233 deelnames aan federale sporttechnische
bijscholingen. Indien dergelijk aantal kan worden behouden, wordt de
doelstelling ruimschoots behaald.
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1.5. BO3 – Begeleiding van de sportclubs m.b.t. kwaliteit
1.5.1.SD 1 – De drop-out in 2017 was 1.185. Dit is iets hoger dan in 2016, wanneer het 1.116
was. Huidig blijft de doelstelling onveranderd. Het is echter mogelijk dat het aantal van
2017 nog vermindert door de heraansluitingen in de 2de en 3de maand van 2018.
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1.5.1.1.
OD 1 – In 2016 hadden 37 clubs een dojoreglement o.b.v. het
Jeugdsportfonds 2017.
1.5.1.2.
OD 2 – De uiteindelijke berekeningen kunnen pas worden gemaakt op het
einde van de beleidsperiode maar in 2017 volgenden vertegenwoordigers van 37
clubs bijscholingen rond medisch en ethisch verantwoord sporten.
1.5.1.3.
OD 3 – Voor de gegevens van 2016 en 2017 kunnen wij enkel opteren op de
data van het Jeugdsportfonds. Wij streven ernaar om in de toekomst deze te
kunnen uitbreiden via complete clubfiches. Voor 2016 en 2017 werden er 5
aandachtspunten opgenomen. De uiteindelijke berekeningen kunnen pas worden
gemaakt op het einde van de beleidsperiode. In 2017 voerden 43 clubs een
kansarmenbeleid. Dit is 1 minder dan in 2016. Omdat dit het eerste jaar van de
nieuwe beleidsperiode betreft, wordt de doelstelling momenteel niet aangepast.

1.6. BO4 – Informatieverspreiding naar clubs en leden
1.6.1.SD 1 – Het resultaat van de doelstelling kan pas op het einde van de beleidsperiode
worden berekend.
1.6.1.1.
OD 1 – Op dit moment werd nog geen instrument afgewerkt maar de
ontwikkeling van een eerste instrument zit in een opstartfase. Dit is een gids voor
de clubs voor de opmaak van een beleidsplan. Huidig vindt de inventarisatie van
de clubinitiatieven die hierrond zijn ondernomen, plaats.
1.6.1.2.
OD 2 - De resultaten kunnen worden berekend tegen het einde van de
beleidsperiode. De telefonische contactneming met alle clubs lijkt niet opportuun
te zijn vanwege de zeer grote tijdsinvestering. Er wordt daarom geopteerd om
van iedere club alle informatie te inventariseren op een clubfiche en die door de
clubs te laten vervolledigen. Op basis van deze gegevens zullen ze tijdens de
daarop volgende jaren de fiche enkel moeten controleren en aan het secretariaat
de nodige aanpassingen moeten doorgeven. Indien een club geen clubfiche
indient, zal telefonisch contact met hen worden opgenomen. Telefonisch contact
met de stijlverantwoordelijken gebeurt constant. Veel van hen zijn ook aanwezig
op de vergaderingen van de Algemeen Technische Commissie van de V.J.J.F. vzw.
De doelstelling dient echter niet te worden aangepast.

1.7. BO5 – Promotie sporttak
1.7.1.SD 1 – Kan pas worden bekeken op het einde van de huidige beleidsperiode. Niettemin
is er een stijging waarneembaar van 176 leden. De huidige cijfers staan in onderstaande
figuur.
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1.7.1.1.
OD 1 – Verschillende items werden in 2017 aangekocht en verspreid naar de
clubs. Deze zijn flyers, nagelknippers, mutsen, bandana's en linnen tassen voor
logistieke ondersteuning. In 2018 zullen nieuwe pennen en stickers voor de
kleuterwerking worden aangekocht.
1.7.1.2.
OD 2 – Het aantal clubs op datum van 31 december 2017 was 104. Dit is 1
minder dan in 2016.
1.7.1.3.
OD 3 – Het aantal evenementen waaraan de V.J.J.F. vzw haar medewerking
verleende bedroeg 69 in de beleidsperiode 2013-2016. Dit omvatte voornamelijk
initiaties, Doe-aan-Sport-beurzen en de sportpromotietour. In 2017 was het
aantal evenementen waaraan werd meegewerkt 6.
De communicatiecommissie werd opgeheven vanwege te weinig kandidaten. De Raad van Bestuur
neemt huidig deze taak over.

Erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden
1.8. Personeel – Om aan de personeelsvoorwaarden te voldoen, zullen de huidige
sporttechnische medewerkers Orsi Pintér en Jan Van Gestel trachten om te voldoen aan de
voorwaarden voor het niveau Initiator Ju-Jitsu. Zij zullen daarna nog bekijken of het niveau
Instructeur B haalbaar is binnen de beleidsperiode 2021-2024.

Goed Bestuur
1.9. M.b.t. 1.7 – er werden geen vergoedingen uitgekeerd aan een lid van de Raad van Bestuur.
Wel werden zij bekostigd voor hun gemaakte kosten voor een bedrag van 1.556,60 euro.
Verder wordt er voor Goed Bestuur en de beleidsfocussen verwezen naar de daartoe voorziene
documenten en rapporteringsmodaliteiten (platform Sport Vlaanderen).

