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Verslag BO vergadering 08/12/20 

 
 

Plaats : Oudenaardsesteenweg 839 9420 Burst (online) 

Aanwezigheden (online): Bart Demuynck (BDM), Rik Joye (RJ), Mike Van de Rostyne (MVdR), Denise 
Baeten (DB), Gery Verthé (GV), Marnix Vangheluwe (MVG), Jasper Lefevere (JL), Ronny Nilsen (RN), 
Peter Vermeir (PV), Sophie Block (OM) 

Verontschuldigd : 

Afwezigen: Bart Vermeire (BV) 

Er is voldaan aan het quorum 

Beginuur 19:00   

 

1.       Klassiekers  
Verslag BO 10/11/2020 goedgekeurd  
 

Evolutie ledenaantal: wordt continu opgevolgd. De terugval vanaf oktober is erger 
dan gemiddeld en situeert zich vooral bij de judoka’s die omwille van de 
coronacrisis niet kunnen trainen. Ze wachten om hun vergunning te hernieuwen. 
 
Intern reglement: volgende aangepaste hoofdstukken worden goedgekeurd voor 
publicatie op de nieuwe website:  
- 20201120 IR Tucht Elitesporters en Begeleiders 
- 20201124 IR De Commissies 
- 20201129 IR Deontologische code tegen de mensenhandel 
- 20201116 IR Personeel 
- 20201119 IR Gezond en Ethisch Sporten (GES) 
De aanpassingen betreffen grotendeels de samenhang met de nieuwe statuten. 
 
2. Goed Bestuur 
 
Goedkeuren agenda vergadering BO 2021: grotendeels afgewerkt. Publicatie 
begin januari. 
 
Bespreking zelfevaluatie BO 2020: presentatie van de resultaten van de schriftelijke 
bevraging. De beperkte respons en het format van de vergadering zijn niet 
bevorderlijk voor harde conclusies maar bieden wel inzicht in de werking van het 
BO en tonen de te volgen weg. 
 
Zachte indicatoren 2017 – 2020 : volledig afgewerkt 
Zachte indicatoren 2021 - 2024 
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De keuze gaat naar: 
Indicator 6 – organisatie betrekt interne belanghebbenden in haar beleid.  
Indicator 9 – De organisatie heeft een gedragscode  
Indicator 12 – De organisatie heeft geschikte klachtenprocedure 
Indicator 13 – Het Bestuursorgaan delegeert op gepaste wijze taken aan comités 
 

  
3.       Beleid Basiswerking  
Opvolging, bekijken van cijfers 2020 – volgende week beschikbaar 
  
4.       Corona - Noodfonds 

De verdeling van het noodfonds werd aangepast aan de vragen van SV. 
  
5.       Tornooien, shiai, trainingen Judo Vlaanderen   
Gesprekken wedstrijdsoftware, shared services gevechtsportfederaties  
Timing PK, VK en BK 

  
6.     Financiën   
Budget opvolging 2020, aanpassing budget 2021. 
Cijfers beschikbaar vanaf volgende week. 
Daling van het aantal leden is significant maar kan verteerd worden. Prognose voor 
2021 blijft moeilijk en is afhankelijk van de herstart van 13+. 
 
Vergunningsprijs voor 2021 blijft dezelfde van 2020. 
 

7. HR 
 
De functioneringsgesprekken werden gehouden. Verslag tegen volgende BO ter 
goedkeuring. 
 
 
8.     Clubondersteuning    
 
Een uitgewerkt plan en opvolgingssysteem met de bedoeling de clubs met 
problemen te ondersteunen is opgestart. In deze aanpak zullen ook de provincies 
hun deel moeten doen.  
 
9.     Website     
Afscheid van vorige website gepland voor 1 januari 2021. 
 
10.     Merchandising    
Het project ontwikkelt zich verder. Mogelijke partners  worden aangesproken. 
 
11.     Software voor clubtornooien    
Het project werd terug opgestart. Een aantal demo’s van gebruikte systemen aan 
de gebruikers van de verschillende provincie zijn gepland.  
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12.    Dames in Judo 
Een promotiecampagne rond damesjudo krijgt vorm   
 
13.     Tucht 
Het hoofdstuk Tucht is herwerkt maar dient nog verder besproken met de betrokken 
commissies en aangepast aan de samenwerking met het Vlaams Sporttribunaal 
(VST) over grensoverschrijdend gedrag. Klaar tegen 1 januari 2021.  
 
14.    KBJB    
Wachten op de BAV (19/12) van FFBJ om terug operationeel te zijn.  
Verder is het niet realistisch om het BK en dus PK-VK jeugd reeds in het voorjaar 2021 
te plannen. We hopen op het najaar. 
 

15.   Opvolging CGT hogere graden  
Een antwoord wordt voorbereid (RJ). 
 
Vier bestuurders zijn of waren voorwerp van dit reglement. Dit betekende geen 
belangenconflict omdat de behandelde problematiek niet inhoudelijk was. 
 
16.    Varia 
- Samenwerking van de verschillende commissies die rond hetzelfde nl. competitie 
werkzaam zijn, op elkaar afstemmen.  
- Samenwerking met andere gevechtssporten exploreren en stimuleren. 
- Afscheid van Robert. 
 
Er werden geen belangenconflicten gemeld noch vastgesteld. 
 

Volgende BO vergadering 12/01/2021  
Einde :  22.10 

  
Verslaggever:  Rik Joye  
 


