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16/03/2019 
 

 
 
 
Op 15/02/19 werd de uitnodiging voor de AV verstuurd met de dagorde. Maandag 
11/03/2019 werd het jaarverslag 2018 verspreid onder de leden – clubs en gepubliceerd op 
de website van de VJF vzw. 
 
 
Controle van de volmachten van de clubs werd uitgevoerd door medewerkers van VJF vzw, 
m.n. Nicole Degryse en Nadia de Baer. 
 

 Volmacht Zonder volmacht Stemmen 

Antwerpen 13 0 31 

Oost - Vlaanderen 6 0 17 

Limburg 16 5 43 

Vlaams - Brabant 18 1 42 

West - Vlaanderen 4 1 5 

 57 7 138 
 
 
Quorum = 138/2 = 69, dus quorum = 70 
Samenstelling stembureau: 

• Jan Geboes: JC 1114 OLEN VZW 
• Mariette Van Wauwe : JC 2319 JIGO-TAI ZEMST VZW 
• Kevin De Sloover: JC 3083 KODOKAN WINGENE 
• Mevrouw Nicole Degryse, administratief personeel VJF 
• Mevrouw Nadia De Baer, administratief personeel – boekhouding VJF 

 

https://www.vjf.be/nl/nieuwsbrief/uitnodiging-av-2019
https://www.vjf.be/nl/nieuwsbrief/uitnodiging-av-2019
https://www.vjf.be/nl/dagorde-av-2019
https://www.vjf.be/nl/dagorde-av-2019
https://www.vjf.be/sites/vjf/files/vjf/2019/administratie/2018_jo_definitief2.pdf
https://www.vjf.be/sites/vjf/files/vjf/2019/administratie/2018_jo_definitief2.pdf
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Hieronder een kort verslag van de AV 2019. We verwijzen graag naar de powerpoint 
dewelke gevolgd werd om ons verhaal te vertellen. De hele Raad van Bestuur was aanwezig 
(zie jaarverslag voor alle details). 
 
Voorwoord van voorzitter Bart Demuynck 
 
De aanwezigen werden verwelkomd door de voorzitter van de Vlaamse Judofederatie, Bart 
Demuynck, en kregen onmiddellijk het aanbod om de vergadering te starten met het live 
volgen van de kamp om brons van Matthias Casse. 
Na een spannende kamp ging de vergadering verder en benadrukte de voorzitter het 
uitstekende werk van zijn voorgangers, die een gezonde sportfederatie hebben nagelaten, 
ondanks soms moeilijke omstandigheden. 
De vertrekfilosofie voor de volgende jaren blijft dan ook tegelijk die gezonde basis behouden, 
naast de uitdagingen aangaan van een steeds grotere nood aan professionalisme.  Dit alles 
uiteraard vanuit de vraagstelling : “wat kan de federatie doen om de clubs en de leden te 
helpen, hoe kunnen we samen werken aan het promoten en ontwikkelen van de judosport ?”. 
Tenslotte bedankt de voorzitter alle vrijwilligers op alle niveaus, want zonder hun inzet zou 
een gestructureerde judosportfederatie die zich over gans Vlaanderen uitstrekt, niet mogelijk 
zijn. 
 
 
Uitreiking ranking trofee 2018 en trofee Opdedrynck (zie foto’s) 
 
Woordje van Secretaris – Generaal Rik Joye 
 
Goede middag, 
In het jaarrapport 2018 vinden jullie alle mogelijke gegevens en resultaten over de werking 
van onze federatie. Ik hoop dat jullie dit document doornemen.  
Zelf wil ik hier kort het kader toelichten waarin onze werking van 2018 plaatsvond en enkele 
items vermelden die duidelijkheid kunnen scheppen. 
Sinds enkele jaren eist de overheid, die ons financiert, dat de federatie zich gedraagt volgens 
de regels van Goed Bestuur. Door de financiering voor een deel daarvan te laten afhangen, is 
onze keuze beperkt tot wanneer doen we het en hoe doen we het. 
De 3 pijlers van Goed Bestuur zijn Transparantie, Democratie en Interne Verantwoording. 
Voor iedere pijler zijn er een aantal vereisten waarop je beoordeeld wordt. 
Jaarlijks wordt dan de rekening opgemaakt. We hebben ondertussen al goede scores behaald 
(globaal 80% voor 2018) maar nu komen we aan de iets moelijker uitdagingen want 100% blijft 
ons doel. Een goed voorbeeld van transparantie is het publiceren van de verslagen van de 
Raad van Bestuur op de website. En in die verslagen zouden we steeds de nodige uitleg bij de 
beslissingen moeten vermelden. We doen ons best. 
Voor democratie hebben we volgend voorbeeld. Het huishoudelijk reglement werd reeds 
aangepast wat de mandaten van de Raad van Bestuur betreft: de duur van de mandaten is 6 
jaar, een bestuurder is eenmaal herkiesbaar, al dan niet aaneensluitend. Dit wordt ook in de 
statuten verankerd. Deze aanpassing vereist een twee derde quorum zodat dit pas op de BAV 
zal kunnen gebeuren waar dit quorum niet van toepassing is. Wat is nu de achtergrond van 
dergelijke beslissingen? Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de efficiency van 
bestuurders na 6 jaar afneemt, zodat een totale duur van de mandaten 8 jaar beter niet 

https://www.vjf.be/sites/vjf/files/vjf/2019/administratie/av_vjf_20190316_powerpoint.pdf
https://www.vjf.be/sites/vjf/files/vjf/2019/administratie/av_vjf_20190316_powerpoint.pdf


Vlaamse Judofederatie vzw 
Warandestraat 1a 9240 Zele  
0421 410 758 
 

Jaaroverzicht 2019 
Versie: Definitief – laatste herziening: 11/04/2019 4 / 8 

overtreft. Omdat het echter niet vanzelfsprekend is om gepaste bestuurders te vinden voor 
organisaties zoals de onze, wordt 12 jaar het aanvaardbare absolute maximum. Regelmatige 
vernieuwing van de bezetting geeft ook de kans aan nieuwe mensen met nieuwe ideeën.  
 
Bij de verkiezing werken we nu met profielen zodat we een breed aanbod van standpunten, 
ervaringen en inzichten kunnen garanderen voor de samenstelling van de RvB. Dit jaar is het 
de eerste keer dat we zo tewerk gaan maar dit wordt de algemene regel. 
Een aandachtspunt blijft de beperkte aanwezigheid van vrouwelijke bestuurders. 
Waarschijnlijk zullen we vroeg of laat dit als gewenst profiel moeten gebruiken. Een soort 
quota dus. 
Structuur van de federatie: De RvB was het erover eens dat de structuur van de federatie 
moest evolueren naar meer operationele bevoegdheden voor het secretariaat en dat de rol 
van de RvB zich eerder zou toespitsten op het beleid en toezicht. Het DC werd afgeschaft en 
de dagelijkse leiding van de federatie werd toevertrouwd aan het Managementteam. Toen 
deze oplossing niet echt voldeed, werd uiteindelijk de knoop doorgehakt en een Operationeel 
Manager (Sophie Block) kwam aan het hoofd te staan van het secretariaat. De bestaande 
structuur was historisch gegroeid en had ooit zijn nut bewezen maar voldeed niet langer en 
kon nu eerder als ballast beschouwd worden. De consequentie was dus verder reorganiseren, 
wat nu bezig is. De evolutie van de reorganisatie zal te volgen zijn op de website waar het 
organogram en het huishoudelijk reglement aangepast worden in functie van de vernieuwing. 
Duidelijke communicatie daarover zien we als een essentiële factor voor succes van de 
operatie. Het spreekt vanzelf dat de diverse reorganisaties gebeuren in breed overleg met en 
met alle nodige respect voor de betrokkenen.  
De centjes. 
Begroting en budget worden goedgekeurd door de AV. Bij het opmaken van de begroting 
kwamen we in dieprood terecht. Vandaar de beslissing om het lidgeld te differentiëren en 
bovenop de indexaanpassing een bijkomende verhoging voor de oudere judoka’s in te voeren. 
De communicatie daarover was helaas onvoldoende (-1 voor transparantie). 
Tot slot even over de AV zelf. Ieder jaar stellen we vast dat de aanwezigheid van de clubs laag 
is en dat er geen vragen zijn. Je zou kunnen denken dat dit dan gemakkelijk is om ons ding te 
doen, maar dat is de bedoeling niet. We mogen niet vergeten dat de federatie er is voor de 
clubs. Een AV is echter ook een formeel gebeuren, dat wettelijk vastligt. Maar toch is zou wat 
meer interactie nuttig zijn. Mogelijke denkpistes zijn inspraak via de provincies, het vroeger 
publiceren van de rapporten, het creëren van een feedbacksysteem waarbij de clubs vragen 
kunnen stellen, het werken met beperkte representatieve afvaardiging van de clubs, … 
Suggesties zijn welkom. 
Ik hoop dat mijn uiteenzetting duidelijkheid schept over het kader waarin onze federatie 
evolueert en wens jullie verder een interessante AV. 
 
 
Woordje van penningmeester Mike Van de Rostyne 
 
Details : zie slides op powerpoint. 
Overgemaakt op 11/03/2019:  

• Financieel verslag 2018 
• Voorstel begroting 2019 

 

https://www.vjf.be/sites/vjf/files/vjf/2019/administratie/av_vjf_20190316_powerpoint.pdf
https://www.vjf.be/sites/vjf/files/vjf/2019/administratie/av_vjf_20190316_powerpoint.pdf
https://www.vjf.be/sites/vjf/files/vjf/2019/administratie/financieel_verslag_2018.pdf
https://www.vjf.be/sites/vjf/files/vjf/2019/administratie/financieel_verslag_2018.pdf
https://www.vjf.be/sites/vjf/files/vjf/2019/administratie/begroting_2019.pdf
https://www.vjf.be/sites/vjf/files/vjf/2019/administratie/begroting_2019.pdf


Vlaamse Judofederatie vzw 
Warandestraat 1a 9240 Zele  
0421 410 758 
 

Jaaroverzicht 2019 
Versie: Definitief – laatste herziening: 11/04/2019 5 / 8 

Beslissingen financieel 
 
2. Goedkeuring Verslag 2018 Accountantskantoor Hélon: alleen groene kaarten 
3. Goedkeuring balans: alleen groene kaarten 
4. Kwijting RVB: alleen groene kaarten 
5. Voorstelling en goedkeuring van de begroting 2019: alleen groene kaarten 
6. Goedkeuring kantoor Hélon als rekeningnazichter: 1 onthouding, rest groene kaarten 
7. Clubbijdrage: alleen groene kaarten 
 
Goed bestuur 
Goedkeuring profielen: alleen groene kaarten 
 
Voorstel statutenwijziging: 
 
Artikel 13 van de statuten bepaalt dat de algemene vergadering slechts geldig kan beslissen 
over de wijziging van de statuten wanneer 2/3 van de leden aanwezig of vertegenwoordigd 
zijn en de beslissing met 2/3 van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden 
wordt genomen. 
Gezien er geen 2/3 leden-clubs aanwezig zijn wordt dit punt verdaagd naar een bijzondere 
algemene vergadering, waarvan de leden-clubs zoals bepaald in artikel 11 van de statuten 
tenminste 8 dagen voorafgaand zal worden bekend gemaakt aan de leden-clubs. 
 
Mededeling omtrent aansluitingen/schorsingen van leden clubs: 
Leden-clubs : vzw en feitelijke verenigingen 
213 clubs op 31/12/2018 (VJF-club incl.) 
 

 
 
De algemene vergadering verklaart zich via stemkaarten met meerderheid van 
stemmen akkoord met de  schorsing van onderstaande leden-club: 

• 7017 JC 4 SAMBO JUDO TONGEREN VZW: 2 leden op controledatum 24/02/2019 
 
Verkiezing kandidaat RvB profiel commercieel – Marnix Vangheluwe: 
 
100 stemmen voor/38 stemmen tegen 
Proficiat aan Marnix Vangheluwe en welkom in de Raad van Bestuur! 
Zie Kandidatuur - Zie Motivatiebrief  

https://www.vjf.be/sites/vjf/files/vjf/2019/administratie/voordracht_vangheluwe_marnix_rvb.pdf
https://www.vjf.be/sites/vjf/files/vjf/2019/administratie/voordracht_vangheluwe_marnix_rvb.pdf
https://www.vjf.be/sites/vjf/files/vjf/2019/administratie/motivatie_vangheluwe_marnix_rvb.pdf
https://www.vjf.be/sites/vjf/files/vjf/2019/administratie/motivatie_vangheluwe_marnix_rvb.pdf
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Woordje Operationeel manager Sophie Block 
 

 
Het is duidelijk dat we als judofederatie extra willen inzetten op clubondersteuning. We zijn 
allerlei zaken in gang aan het zetten en hopen deze begin 2020, sommige zaken al eerder,  
operationeel te krijgen. We weten dat er op vele vlakken een tandje bij gestoken kan worden. 
We doen binnen onze mogelijkheden ons uiterste best om hier extra op in te zetten. Uiteraard 
horen we hier graag jullie input. Hiervoor verwijzen we graag naar de oprichting van de 
beleidsadviescommissie (BAC) die ervoor zal zorgen dat vanuit de brede basis via input van  
de provincies (aanspreekpunt van de clubs en dus ook alle judoka’s) en alle commissies (WOC, 
SRC, CGT, CSVA) werkpunten zullen aangehaald worden om in de volgende beleidsperiode 
gefaseerd en doelgericht aan te pakken. Hierdoor willen we tot een meer gedragen beleid 
komen. De precieze werking van deze commissie wordt weldra bekend gemaakt en zal jullie 
op transparante wijze medegedeeld worden. 
 
We zijn al een tijdje bezig met de vernieuwde commissie ‘graden en technieken’ waar Dirk De 
Maerteleire voorzitter van is, David Deleu secretaris, Raymond De Clercq technisch expert en 
Ann De Brabandere en Patrick Minnoy volwaardige leden zijn. We kijken uit naar de evoluties 
in deze commissie die wilt gaan voor een efficiënt en transparant beleid met een goede 
communicatie. Heel de werking zal met de nodige expertise en dus door het aanspreken van 
de nodige experten op verschillende vlakken geëvalueerd, verbeterd en geleid worden. De 
exacte werking van deze commissie zal eveneens eerstdaags op duidelijke manier 
gecommuniceerd worden. 
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In navolging van deze commissie hebben we ook de vernieuwde werking van commissie ‘Sport 
voor Allen’ die grotendeels de huidige werkgroepen G-sport en 55+ zullen vervatten en meer 
zal inspelen op de verschillende noden van de doelgroepen kansarmen, allochtonen, G- judo, 
dames, kleuters, jongeren, … . Deze commissie zal vooral bestaan uit een coördinatie van 
werkgroepen van de genoemde doelgroepen. Deze zal getrokken worden door Rudy Everaert 
en Raf Tits. Wanneer de precieze uitwerking van deze commissie gekend is, zal deze eveneens 
op een goede manier gecommuniceerd worden. 
 
We kijken uit naar de uitwerking van deze plannen en hervormingen van commissies alsook 
hun toegevoegde waarden in onze werking als judofederatie. 
 
Woordje Technisch directeur Topsport Koen Sleeckx 
Zie voorstelling topsportbeleid AV 2019 
 

 
 
Huldiging 50 jaar zwarte gordel 
 

 
 
Proficiat aan Denise, Annie, Jacques en Willy! 

https://www.vjf.be/sites/vjf/files/vjf/2019/topsport/voorstelling_topsportbeleid_algemene_vergadering_2019.pdf
https://www.vjf.be/sites/vjf/files/vjf/2019/topsport/voorstelling_topsportbeleid_algemene_vergadering_2019.pdf


Vlaamse Judofederatie vzw 
Warandestraat 1a 9240 Zele  
0421 410 758 
 

Jaaroverzicht 2019 
Versie: Definitief – laatste herziening: 11/04/2019 8 / 8 

Woordje Caroline Jannes (API federatie) 
 
Algemene vragen 
 

• Rony Vanden Broucke (JC Kodokan Blankenberge 3001)  
Stijging van de vergunningen vooraf communiceren naar de clubs 
Antwoord BDM: in de toekomst zal hierop gelet worden 

• Patrick Heylen (JC Bujin Wilrijk 1072) 
In begroting staat er nog een FJC maar in de kalender niet 
Antwoord BDM: budget behouden om eventueel een tornooi te organiseren als try-out voor 
eventueel EC 

• Olivier Berghmans (Judo centrum Leuven 2014) 
Verhoging vergunningsprijs ondanks goed jaar 
Antwoord BDM: we moeten vooruitkijken en een reserve kunnen aanleggen voor de 
toekomst zoals ev. Europees Kampioenschap 
Indien we zouden wachten tot er verlies is zou dit een teken van slecht beleid zijn 

• Luc Oostvogels (judoschool Park Brasschaat 1089) 
Overstap Toma hoe wordt dit financieel geregeld 
Antwoord KS: via afzonderlijke financiering Sport Vlaanderen komt uit PP 
(prestatieprogramma) deze financiering is op naam. 
 
 

Dank u aan al onze sponsors die ons ondersteunen in onze werking. 
Bedankt iedereen voor jullie aanwezigheid 😊😊! 

 

 
 


