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HOOFDSTUK  7 :  PROVINCIALE COMITÉS.  
  
ART. 1 : Provinciale comités.  

 

Elke provincie heeft een provinciaal comité samengesteld uit minimum 3 en 
maximum 8 leden. Zij vertegenwoordigen de VJF ten opzichte van de leden-clubs 
en de leden-vergunninghouders in hun provincie. Ze helpen de VJF om hun missie 

en visie uit te dragen op lokaal vlak alsook reglementering van VJF in acht te 
nemen. Deze comités zijn zeer belangrijk in de uitwerking van het beleid van VJF 

waar ze onder het gezag van de raad van bestuur van de VJF de clubs en indirect 
hun competitieve én recreatieve judoka’s ondersteunen bij de organisatie van 
wedstrijden, ontmoetingen, trainingen en events. Het provinciale comité fungeert 

als schakel tussen de federatie en clubs en bevordert een gemeenschappelijke 
werking van de leden-clubs in goede onderlinge verstandhouding.  

De provinciale comités maken deel uit van de commissie provincies die 2x per jaar 
samenkomt om samen na te denken over de uitwerking van de projecten in lijn 
met de visie van de VJF en als het opportuun is samen projecten uitwerkt. Een 

provinciaal comité kan geen aparte entiteit zijn zoals een vzw. De provinciale 
comités kunnen geen straffen uitspreken ten aanzien van de leden-clubs of leden-

vergunninghouders. Zij kunnen hieromtrent voorstellen indienen, adviseren of 
klacht neerleggen bij de tuchtcommissie en/of ethische commissie. 

De VJF blijft de eindverantwoordelijke in de voorgestelde adviezen en beslissingen. 
  
ART. 2: Werking van de provinciale comités.  

 

Het provinciaal comité vergadert 4 tot 6 keer per jaar of telkens als de 
omstandigheden het vereisen.  Het kan slechts geldig beraadslagen als ten minste 

de helft van de leden aanwezig is. Bij staking van stemmen is de stem van degene 
die de vergadering voorzit beslissend.  
De data van de vergaderingen van de provinciale comités en de provinciale 

nieuwjaarsreceptie worden aan de raad van bestuur medegedeeld worden.  
Alle beraadslagingen en beslissingen van de provinciale comités dienen onder de 

vorm van een verslag opgemaakt en doorgestuurd te worden naar de raad van 
bestuur (via extranet provincies). De VJF wordt graag op de hoogte gebracht van 
alle communicatie die naar hun clubs en leden gestuurd wordt (via CC in 

mailverkeer). 
De leden van de raad van bestuur kunnen van rechtswege deelnemen aan de 

vergaderingen van het provinciaal comité en zijn steeds welkom op de provinciale 
nieuwjaarsrecepties én hebben geen stemrecht.  
Als het provinciaal comité minder dan vijf leden telt, mag een tijdelijke 

plaatsvervanger aanvaard worden met raadgevende stem. Hij/zij dient in 
mededinging met andere kandidaten op de eerstvolgende provinciale algemene 

vergadering verkozen te worden.  
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ART. 3: Provinciale Nieuwjaarsreceptie en huldiging.  

 

De provinciale nieuwjaarsreceptie is een samen zijn van de clubs uit de provincie 

waarbij een korte presentatie van de realisaties en/of prestaties van afgelopen jaar 

zal mee gegeven worden en een vooruitzicht gegeven wordt van wat gepland staat 

in het komende jaar.  Het PC nodigt alle clubs uit om hierop aanwezig te zijn 

uiterlijk 1 maand voor de datum. Aanvragen tot huldigen dienen zeker 1 maand 

voor de receptie aan de provincies aangevraagd worden. 

Het programma van de provinciale nieuwjaarsreceptie omvat volgende punten:  

 

- Overzicht van de activiteiten van het afgelopen jaar 

- Voorstel van de komende projecten van elke provincie 
- Namen van de leden die in functie blijven, van de leden die uittredend en 

herverkiesbaar zijn, van de nieuwe kandidaten,  

- Huldiging provinciale ranking en jubilea. Eventuele huldiging club en/of 
persoonlijkheid van het jaar. Huldiging zilveren en gouden eretekens. 

- Noodzakelijke informatie van events en/of bijscholingen van clubs  
- Dit programma wordt gevolgd door een receptie. 

 

De provinciale nieuwjaarsreceptie is een gezellig samenzijn en een terugblik op 

een bomvol judojaar waar niemand verplicht op aanwezig dient te zijn. 
 

 

ART. 4: Verkiezingen van de provinciale comités.  
  
De provinciale comités worden tijdens de provinciale nieuwjaarsreceptie in januari 

verkozen. De kandidatuur moet uiterlijk 2 maanden voor de bijeenkomst 
toekomen op het secretariaat van het provinciaal comité én naar de Raad van 

Bestuur (per mail provincie@vjf.be en RVB@vjf.be). De RVB onderzoekt eerst of 
de aangeboden kandidaat voldoet aan onderstaande eisen, er geen procedures 
lopen, alsook geen belangenvermenging kan optreden. 
De voorgedragen kandidaten dienen in het bezit te zijn van een geldige 
vergunning, ten minste 21 oud jaar zijn en houder van minimum de 1ste KYU-graad. 

Er mogen maximaal twee leden van eenzelfde lid-club zetelen.  
  
De kandidaten zijn verkozen als zij minstens een derde van de geldig uitgebrachte 
stemmen verkrijgen. Is het aantal geldig uitgebrachte stemmen niet deelbaar door 
drie, dan wordt het quorum naar het hoger getal afgerond. De kandidaat die het 

hoogste aantal stemmen haalt, wordt als eerste aangeduid, vervolgens in dalende 
volgorde tot het maximum toegelaten aantal leden is bereikt. Een tweede 

stembeurt is nodig bij gelijkheid van stemmen en/of als het minimumaantal van 5 
raadsleden niet is bereikt.  
De termijn van het mandaat bedraagt vier jaar.  
  
Het provinciaal comité kiest onder zijn leden een voorzitter, een secretaris en een 

penningmeester. De functies in het comité worden ingevuld voor de duur van het 
mandaat van 4 jaar.  
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Het provinciaal comité duidt een verantwoordelijke aan voor de 
wedstrijdorganisatie en een provinciaal dispatcher die verantwoordelijk is voor de 

scheidsrechters en de tijdopnemers voor de provinciale tornooien ingericht door 
de clubs van de provincie. Dit mag eveneens een medewerker zijn van het 
provinciaal comité. 
   
De leden die niet hebben deelgenomen aan minstens de helft van de vergaderingen 

van het kalenderjaar zijn uittredend en niet herkiesbaar. Verkiezing van leden van 
het provinciaal comité kan via stemming gebeuren indien er meer kandidaten voor 
PC zijn of via handgeklap als dit niet het geval zou zijn.  

 

  
ART. 5: Financiële middelen van de provinciale comités.  
  
De raad van bestuur voorziet de provinciale comités van de nodige financiële 
middelen en bepaalt de grootte hiervan. In de commissie Provincies wordt samen 

gekeken hoe deze financiering kan geoptimaliseerd worden, hetgeen zo 
geadviseerd kan worden aan de RVB. Een provincie heeft bepaalde basistaken (zie 

art. 6) en kiest daarbovenop welke extra projecten budgettair mogelijk zijn. 
Financiële middelen uit sponsoring en andere partijen zijn toegelaten mits 

goedkeuring door de raad van bestuur. Dit extra budget kan een provincie 
gebruiken om activiteiten voor hun leden te organiseren als deze in de visie van 
de VJF liggen.  

Alle begrotingen voor het volgende jaar worden voor 31/07 volgens een aangereikt 
VJF-sjabloon aan de VJF overhandigd worden aangezien de federatie hun begroting 

voor 01/09 aan Sport Vlaanderen kenbaar dient te maken. Het is mogelijk om 
tijdens het jaar nog projecten binnen te brengen als hier nog budget voor is. Er 
zijn geen aparte rekeningen meer per provincie waardoor alle facturen door de VJF 

betaald zullen worden mits begroot en/of voorafgaandelijke toestemming door de 
RVB. Wij houden ons eraan deze facturen bij goede ontvangst (per mail 

Nadia.DeBaer@vjf.be) binnen de week te betalen. Elke provincie krijgt nog een 
kaart van de totaalrekening van de provincies met een maximumbudget van 300€ 
per week. Er wordt een digitaal systeem voorzien waardoor de provincies op elk 

moment een overzicht krijgen van hun budget, zoals het in elke andere commissie 
eraan toegaat.    

  
  
ART. 6: Primordiale taken van de provinciale comités.  
 

- Vergaderen: 4 – 6x/ jaar vergaderen (min. 3 en max. 8 personen) 

- Beheer van provinciale mailbox (secretaris), website, sociale media en 

kalender 

- Provinciale wedstrijdorganisatie: ondersteuning provinciale tornooien, 

inclusief het provinciaal kampioenschap jeugd en bewaken pool van 

‘experten’ wedstrijdsoftware 

- Provinciale trainingen en andere events 
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- Promotie judo in provincie alsook deelname sportpromotionele activiteiten 

van Sport Vlaanderen edm 

- Organisatie provinciale trainingen gegeven door gediplomeerde trainers 

- Selectie BK Mixed Teams U15 (01/05) & VJF Mixed Teams U13 (11/11) 

volgens reglement per provincie 

- Provinciale ranking (puntentelling uniform voor alle provincies vanaf 

januari 2021 via nieuwe wedstrijdsoftware adhv eigen keuze tornooien) 

- Aanspreekpunt clubs en doorsturen naar onafhankelijk platform ethische 

commissie of traject tucht indien vereist 

- Organisatie provinciale nieuwjaarsreceptie & huldiging  

- Tijdige opmaak en opvolging van de provinciale begroting via inleveren 

van projecten 

- Opbergen en controleren materiaal door provinciale materiaalmeester 

- Afvaardigen beleidsdenker op BAC die de noden en bekommernissen van 

de provincie aan de VJF communiceert 

- Aanwezigheid op commissie Provincies (2x/jaar) waar alle voorzitters van 

de provincies samenkomen om samenwerking tussen de provincies te 

bevorderen en meer provincie overschrijdend te gaan denken. 
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