Bestuursorgaan
Plaats: Oudenaardsesteenweg 839, 9420 Burst (fysiek of online)
Dag en datum: 13/10/2020 Aanvangsuur: 19:00
1.

Aanwezigheden

Voor JV : Mike Van de Rostyne (MVdR) online, Gery Verthé (GV), Marnix
Vangheluwe (MVG), Peter Vermeir (PV), Rik Joye (RJ), Denise Baeten (DB)
online, Ronny Nilsen (RN) online, Jasper Lefevere online (JL), Sophie Block
(OM)
Dirk De Maerteleire (CGT) online (punt 2)
Verontschuldigd: Bart Demuynck (BDM)
Afwezig: Bart Vermeire (BV)
Er is voldaan aan het quorum.
2.

OCHG

Toelichting door Dirk De Maerteleire over de examenlijst van de hogere
graden. Het BO gaat akkoord met het voorstel. Het reglement voor promotie
van hogere graden wordt gepubliceerd tegen volgende BO-vergadering.
De betrokken judoka’s worden individueel geïnformeerd over hun status.

3.

Klassiekers

Verslag BO-vergadering 08/09/2020 wordt goed gekeurd.
BAV 26/09/20 – naamsverandering: quorum niet bereikt dus geen stemming.
Daarom BAV op 17/10/20 zonder quorum.
Alle voorbereidingen zijn gemaakt.

4.

Beleid Basiswerking

Voorstelling en bespreking van de hoofdlijnen van het beleidsplan
Basiswerking.
5.

Noodfonds

Uitleg voorwaarden en voorstel plannen Noodfonds 2020 – 2021.Voorkeur
gaat naar ondersteunende akties.
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6.

Tornooien, shiai, trainingen Judo Vlaanderen

Open Brabant en andere ontmoetingen, Shiai en regionale technische
trainingen: ondertussen geannuleerd wegens coronamaatregelen.
BK geannuleerd.
Wedstrijdsoftware: IJF-voorstel financieel niet realistisch. Jscore: demo. Een
vernieuwde aanpak op basis van de beschikbare systemen en know how in
de federatie wordt de nieuwe aanpak.

6.

Judo Vlaanderen

Gezien de omstandigheden is het niet mogelijk een officiële opening te
plannen op korte termijn. De uitgestelde huldigingen worden op gepaste
schaal wel op korte termijn gepland.
Evolutie nieuwe website.
Overzicht uitgaven kantoor Burst.

7.

Ethiek en Tucht (Sporttribunaal)

MVG brengt verslag uit van (B)AV VST.
Prioriteit voor het herwerken van het Intern Reglement “Tucht“ nu het
sporttribunaal voor Ethische problemen opgericht is. Werkgroep BDM, PV, OM
en RJ met de bedoeling nog dit jaar een afgewerkt reglement te hebben.
Peter Vermeir wordt portefeuillehouder Ethiek en Tucht.
8.

Intern Reglement

Intern Reglement: “Leden” en “Toegetreden Leden” (vroeger hoofdstuk 1 en
2 van het Huishoudelijk Reglement) wordt goedgekeurd voor publicatie op
19 oktober 2020. Op voorwaarde dat de BAV de naamsverandering
goedkeurt, worden nog de nodige aanpassingen (VJF, etc.) gemaakt. Het
reglement vermeldt in de voettekst de datum van goedkeuring door het BO.
Dit wordt ook de algemene regel bij het publiceren van reglementen.
9.

Functioneringsgesprekken

Gesprekken met KS en OM
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10.

Callant Cup

De voorbereidingen voor de speciale uitgave gaan verder. Publicatie van de
reeksen zonder datum eerstdaags. Reglement afwerken.
11.

Jeugdjudofonds

Nieuwe uitgave in voorbereiding
12.

Kledij topsport

Voorstel van de 4 kandidaten besproken. Verder afspreken met FFBJ.
13.

Varia

Contract met Motorsport Vlaanderen is getekend.
Toelichting Selecties Topsport.
Samenstelling BO: met het oog op de 3 vacante plaatsen en rekening
houdend met de vereisten van de statuten en de gewenste profielen, starten
we nu met het zoeken en aanspreken van kandidaten. FU op iedere BOvergadering.
Bijeenkomst Veteranen (PV): te plannen in 2021
14.

Sporta

Akkoord met basisprincipe: automatische erkenning van alle Kyu-graden en
1ste tot 3de Dan. Individueel en volledige club.
Vanaf 4de Dan op aanvraag met dossier. CGT adviseert, BO beslist.
Eventuele conflictsituaties individueel oplossen.
Overgangsmaatregelen: Sporta-judoka's kunnen deelnemen aan JVcompetities en trainingen zonder extra kost tot eind juni 2021. Voor deelname
aan kampioenschappen en bijscholing van de leraars wordt 5€ extra
aangerekend. Daarna de standaardvoorwaarden: lidmaatschap JV.
Er werden geen belangenconflicten gemeld noch vastgesteld.

Volgende BO vergadering 10/11/2020
Einde: 22.00
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