Verslag BO-vergadering 12/01/2021

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

Communicatie CGT Hogere Graden
1.
Met Ann De Brabandere en Dirk De Maerteleire. (CGT)
Toelichting van het nieuwe voorstel “Toelichting op weg naar de 6de Dan-graad
(en hoger)” door de CGT aangepast na input van het BO “6de dan en hoger”.
Het document voldoet nog niet aan de bezorgheden van het BO (IJF, FFBJ,
transparantie, …).
Publiceren zoals het is, kan. Het wordt ook zo verder toegepast maar om de
noodzakelijke aanpassingen te realiseren zal het BO de nodige initiatieven nemen.
De procedure voor IJF-erkenning van een 9de dan worden gestart.
2.
Klassiekers
Verslag BO 08/12/2020 goedgekeurd
Evolutie ledenaantal - Financiën
Intern reglement 20201230 IR Tucht goedgekeurd
3.
Corona
Bespreking van de gevolgen van de coronapandemie op het inrichten van
competitie.
Beslissing: gezien de onzekerheid wanneer het heropstarten van competitie zou
mogen, gezien de huidige maatregels, gezien het vooropgesteld schema voor
heropstart en gezien het feit dat een minimum volume aan training nodig is om de
competitie veilig te laten verlopen geldt als algemene regel dat geen competitie
kan gepland worden tot september 2021.
Judo Vlaanderen vzw - Oudenaardsesteenweg 839 9420 Burst
BE0421.410.758 RPR Gent afdeling Dendermonde
info@judovlaanderen.be - www.judovlaanderen.be

Wat de pedagogische activiteiten betreft kan niets gepland worden tot wanneer
het weer toegelaten wordt. Omdat de logistiek van deze activiteiten wat lichter is
dan van competitie kan eventueel sneller heropgestart worden.
Competitie in het najaar:
Gezien de ontwikkelingen (evolutie van de pandemie en start van de vaccinatie)
lijkt het nu aanvaardbaar om de nodige planning te maken.
VK, BK senioren: graag maar af te spreken met FFBJ.
Callant Cup: is een mogelijkheid. De gebruikte formule te beslissen.
PK, VK, BK jeugd verplaatsen naar het najaar zou nodig zijn als motivatie van de
jeugd. Af te spreken met FFBJ. Logistiek? Kalender?
4.
Vergunningen
Meting 01/12/2020 (13.999) versus 03/01/2021 (13.536) per leeftijdsgroep

De samenstelling van de leeftijdsgroepen verandert per kalenderjaar
Evolutie van het ledenaantal
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Reeks1: begin maand Reeks2: eind van de maand Reeks3 : dropout Reeks4: laat
betaald, Reeks5 : nieuw of herstart
5.
Financiën
De voorlopige resultaten geven indicatie dat het verlies over 2020 binnen de
verwachtingen ligt. Wachten op de afsluiting van het boekjaar voor definitieve
cijfers.
6.
HR
Goedkering van de vacature “Clubondersteuner” na vertrek van een medewerker.
Functioneringsgesprekken: verslagen goed te keuren.
7.
Noodfonds
Aanpassing van de bedragen
8.
AV
Één kandidaat BO heeft zich gemeld.
AV zal online plaatsvinden op 20 maart
9.
ICT
Het nieuwe inschrijfsysteem wordt geïntegreerd in het LDB.
De vergunning wordt verder gedigitaliseerd met o.a. QR-code
Beslissing: Wedstrijdsoftware en uitbreiding LDB op niveau van de clubs wordt
toegekend aan Arana. De gemaakte voorstelling en de gevraagde compensaties
vallen binnen de mogelijkheden en gevraagde functionaliteit.
Er werden geen belangenconflicten gemeld noch vastgesteld.

Volgende BO vergadering 09/02/2021
Einde : 22.00
Verslaggever: Rik Joye
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