Verslag BO vergadering 10/11/20

Plaats : Oudenaardsesteenweg 839 9420 Burst (online)
Aanwezigheden (online): Bart Demuynck (BDM) voorzitter, Rik Joye (RJ), Mike Van
de Rostyne (MVdR), Denise Baeten (DB), Gery Verthé (GV), Marnix Vangheluwe
(MVG), Jasper Lefevere (JL), Ronny Nilsen (RN) (vanaf 19.30) , Peter Vermeir (PV),
Sophie Block (OM)
Er is voldaan aan het quorum
Verontschuldigd :
Afwezig: Bart Vermeire (BV),
Beginuur 19:00

1.
Klassiekers
Verslag BO 13/10/2020 goedgekeurd.
Follow-up:
 OCHG: CGT herwerkt reglement hogere graden,
 BAV: wijziging naam ingediend, wachten op publicatie staatsblad
Agenda vergaderingen BO 2021 opgemaakt
Zelfevaluatie BO 2020: vragenlijst wordt aangepast (OM) tegen volgende
vergadering.
Intern Reglement:
Bestuursorgaan (was hoofdstuk 3 van het huishoudelijk reglement): goedgekeurd
mits aanpassing van kandidatuurstelling BO (nadruk op mogelijkheid van externe
kandidaten en belang van dames). Remuneratiebeleid BO meer gedetailleerd.
Portefeuillehouder: actief binnen de bestaande organisatorische structuur.
Gedragscode (Hoofdstuk 5) in behandeling
Tucht: werkvergadering op 13/11/2020. (BDM, RJ, PV & OM)
2.
Beleid Basiswerking – budget opvolging 2020 en budget 2021
Bespreking van vorig beleidsplan. Voorstelling en bespreking van het
beleidsplan Basiswerking.
Eén uitschieter: clubondersteuning wordt prioritair.
Goedgekeurd
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3.
Ledenaantal
De lockdown n.a.v. de coronapandemie heeft een ernstig gat geslagen in de
hernieuwing van vergunningen en de opstart van nieuwe beginners. De schade is
beperkt gebleven omdat de heropstart in september en oktober ideaal qua timing
was. Tegenover vorig jaar is het ledenaantal met meer dan 2000 gekrompen.
Extrapolatie naar het volledige jaar verdubbelt dit cijfer. Doordat ook een aantal
kosten niet gemaakt zijn en het conservatief financieel beleid voor voldoende
buffers heeft gezorgd, kunnen we aannemen dat Judo Vlaanderen niet in
problemen komt. Wordt uiteraard streng opgevolgd.
4.
Noodfonds corona
Uitleg voorwaarden en voorstel plannen Noodfonds 2020 - 2021
Definitief plan wordt vrijdag ingediend bij SV met o.a.
 Bepaalde dossiers clubs – annulering tornooien: niet weerhouden wegens
geen objectieve criteria mogelijk.
 Extra injectie JJF
 Kleine promotiecampagne – materiaal clubs
 Extra events: U15/U18 interclub, #summerjudo, ondersteunen events zonder
publiek
 Inspiratiemomenten trainers – M-factor e.d.
Coronacommissie: 1ste bijeenkomst n.a.v. EK jeugd. Verslag is verspreid.
Deelname aan WK Porec geannuleerd.
WK Praag: minimale aanwezigheid.
5. Website
De nieuwe website is online en wordt verder afgewerkt zodat de vorige uitdooft.
De ontwikkeling van een webshop gekoppeld aan de website wordt goedgekeurd.
Merchandising is een opportuniteit door het nieuwe logo.
6. Ledendatabestand
Wordt uitgebreid met een inschrijfmodule (deadline 1/3/2021)
Vervanging van de barcode door QR-code (deadline 1/9/2021)
7.
Tornooien, shiai
Gesprekken wedstrijdsoftware, shared services gevechtsportfederaties
8.
Sporta
Voorstel is overgemaakt en ontvangen.
9.
Functioneringsgesprekken
Rapporten (KS en OM) te bespreken volgende BO-vergadering
10.

Wedstrijdorganisatie
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Onvoldoende coördinatie tussen de verschillende actoren noopt tot het herdenken
van de structuur waarbij beleid en uitvoering elk hun prioriteit op de juiste plaats
uitvoeren.
11.
Communicatie BO-commissies
Schema: alle commissies en comités zenden hun uitnodiging met dagorde en hun
verslag naar bestuur@judovlaanderen.be. Dit is een shared mailbox die dagelijks
geraadpleegd wordt (RJ). De ontvangen documenten worden doorgestuurd naar
de distributielijst van het BO en blijven beschikbaar op de SP van het BO.
De vergadering worden ook vermeld op de agenda van de nieuwe website.
Verbetering van de communicatie is het doel.
12. Varia
Attentie te voorzien voor DVT
Deelname (online) aan EJU administratief seminarie 7 nov (RJ)
Deelname (online) aan EJU Congres 16 dec (RJ)
Er werden geen belangenconflicten gemeld noch vastgesteld.
Volgende BO-vergadering 08/12/2020
Einde: 21.50
Verslaggever: Rik Joye
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