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Zele, 9 mei 2019

Aan de voorzitters en secretarissen, 
van de leden-clubs van de Vlaamse Judofederatie vzw 

UITNODIGING 

tot het bijwonen van de buitengewone algemene vergadering 
van de Vlaamse Judofederatie vzw 

Datum: 

Plaats: 

15 juni 2019
Shamrock Hotel 
Euromarktlaan 24 (zie bijgevoegd routeplan) 
8700 Tielt 

Geachte voorzitter, 

Geachte secretaris, 

De raad van bestuur van de VJF heeft het genoegen een afgevaardigde van uw club 
uit te nodigen tot het bijwonen van de buitengewone algemene vergadering van de 
Vlaamse Judofederatie VZW. 

Om organisatorische redenen verzoeken wij u dan ook vriendelijk uw 
bevestiging/verontschuldiging kenbaar te willen maken via deze link, dit 
vóór 11 juni 2019.

Volmachtformulier (bij aanvang van de BAV degelijk ingevuld en samen met 
een geldige vergunning voor te leggen bij de controle van de volmachten. De 
aangesloten clubs kunnen zich laten vertegenwoordigen door een 
vergunninghouder aangesloten bij hun eigen club of door een andere club)

Namens de raad van bestuur 

Bart Demuynck 

De voorzitter 

http://www.formdesk.com/vlaamsejudofederatie/bevestigingsform_AV_18mrt17


PROGRAMMA 

& 
DAGORDE 

Tijdsindeling :  
08.30-10.00 uur : Controle van de volmachten en de vergunningen voor 

deelnemers  
(opgelet : om stipt 10.00 worden de inschrijvingen afgesloten. Na dit tijdstip kan u geen stemrecht 
meer worden verleend) 

10.15 uur : toegang tot zaal 

10.30 uur : aanvang buitengewone algemene vergadering 

Agenda 

1. Vaststelling van de aanwezige clubleden met volmachten
Verkiezing van een stembureau voor de BAV
(de heer Rik Joye, secretaris-generaal VJF)

2. Voorstel statutenwijziging
(de heer Bart Demuynck, voorzitter VJF)

3. Aanpassing jaarverslag 2018

4. Einde vergadering



VERSLAG 

08.30-10.00 uur : Controle van de volmachten en de vergunningen en vaststelling 
van de aanwezige clubleden met volmachten door :  

Rik Joye, secretaris-generaal 

10.15 uur : toegang tot zaal 

10.30 uur : aanvang buitengewone algemene vergadering 

Agenda 

1. Vaststelling van de aanwezige clubleden met volmachten
Verkiezing van een stembureau voor de BAV
(de heer Rik Joye, secretaris-generaal VJF)

Aanwezige clubs met volmacht: 12
Clubs vertegenwoordigd door een andere club: 0
Aantal beschikbare stemmen: 29 

Statutenwijziging:

Hoofdstuk 3 art. 7:
Ja: 28
Neen: 0

Hoofdstuk 4 Art. 14
Ja: 26
Neen: 2 

Beide aanpassingen zijn aangenomen (quorum = 20) 

Goedkeuring aanpassing Jaarverslag 2018:
Ja: 26
Neen: 0
Onthouding:3 

Het verslag is goedgekeurd (quorum = 15)

2. Voorstel statutenwijziging
(de heer Bart Demuynck, voorzitter VJF)

De voorzitter licht alle te stemmen punten mondeling toe waarna per punt wordt 

overgegaan tot stemming.  



Voorstel tot wijziging 

Hoofdstuk 3 art. 7:

De algemene vergadering is het hoogste gezag van de federatie. Ze is samengesteld uit alle leden en 
wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of de plaatsvervanger door hem 
aangesteld of bij gebreke aan aanstelling het oudste aanwezige bestuurslid.

Elk lid heeft recht op één stem per vijftig in orde zijnde geldige vergunningen, met een maximum van 
vier stemmen, als volgt geregeld:
-één stem voor leden met tien tot en met vijftig vergunninghouders;
-twee stemmen voor leden met eenenvijftig tot en met honderd vergunninghouders;
-drie stemmen voor leden met honderd en één tot en met tweehonderd vergunninghouders;
-vier stemmen voor leden met meer dan tweehonderd vergunninghouders.

Elk lid heeft recht op een aantal stemmen als volgt:
-één stem voor leden met tien tot en met vijftig vergunninghouders;
-twee stemmen voor leden met eenenvijftig tot en met honderdvergunninghouders;
-drie stemmen voor leden met honderd en één tot en met tweehonderd vergunninghouders;
-vier stemmen voor leden met meer dan tweehonderd vergunninghouders.

Het aantal vergunninghouders wordt vastgelegd op het einde van de maandvoorafgaand 
aan de AV/BAV

De procedureregels tot toelating en uitsluiting van de vergunninghouders worden door het 
huishoudelijk reglement vastgelegd.

Hoofdstuk 4 Art. 14

De federatie wordt bestuurd door een raad van maximum 10bestuurders. Zij worden benoemd 
door de algemene vergadering en zijn ten allen tijde door deze afzetbaar. De bestuurders 
worden verkozen bij meerderheid van de aanwezige stemmen in de algemene vergadering. Er 
mogen geen twee bestuurders van dezelfde club in de raad van bestuur zetelen. Kandidaat-
bestuurders dienen te voldoen aan de voorwaarden gestipuleerd in het huishoudelijk 
reglement. 

De duur van de bestaande en toekomstgerichte mandaten is vastgesteld op zes jaar, zij zijn 
onmiddellijk herverkiesbaar. Eénzelfde bestuurder kan de functie van voorzitter maximaal 
gedurende twee opeenvolgende mandaten uitoefenen.

De duur van de mandaten is 6 jaar. Iedere bestuurder kan slechts eenmaal herkozen 
worden voor een nieuw mandaat, al dan niet aaneensluitend met het vorige.

Teneinde de besluitvorming van de organisatie te vrijwaren van beïnvloeding door oneigenlijke 
belangen, worden onderstaande zaken als onverenigbaar met het lidmaatschap van de raad 
van bestuur beschouwd :
-Personen met een arbeidsrelatie met een bedrijf dat een commerciële relatie heeft met de
organisatie (sponsors)
-Personen die lid zijn van een rechtsprekend orgaan binnen de organisatie
-Cumulatie voorzitterschap –directeur
-Een band als werknemer van de Vlaamse Judofederatie
-Een band als consultant van de Vlaamse Judofederatie

Zullen als aftredend en niet herkiesbaar aanzien worden, de leden welke twee derden der 
vergaderingen van de raad van bestuur niet zullen bijgewoond hebben, behoudens overmacht. 
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, één ondervoorzitter, een financieel 
beheerder en een secretaris. De voorzitter roept de raad van bestuur bijeen en zit de 
vergaderingen voor.

Indien een tussentijdse vacature voor bestuurder ontstaat wordt deze opgevuld in de 
daaropvolgende algemene vergadering. Indien het aantal leden van de raad van bestuur om 
een of andere reden terugloopt tot minder dan zes leden, zal onmiddellijk in zijn vervanging 
worden voorzien in afwachting van de eerstkomende algemene vergadering die hierover een 
beslissing zal nemen. De raad van bestuur duidt de kandidaten voor de raad van bestuur van 
de Koninklijke Belgische Judo Bond aan.



De volledig herwerkte tekst van de statuten wordt als bijlage aan dit verslag 
toegevoegd.  

De voorzitter bedankt nogmaals alle leden voor hun aanwezigheid en sluit de 
vergadering. 

3. Einde vergadering

Bijlage : herwerkte statuten Vlaamse Judofederatie vzw dd. 15/06/2019




