Verslag BO vergadering 09/03/2021

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
Externen : Leen Dom (19:00), Didier Franceus (20:30)
Verontschuldigd :
Afwezigen: Bart Vermeire (BV),
Er is voldaan aan het quorum
Beginuur 19:00

1.
DSKO
Voorstelling door Leen Dom en bespreking van de PPT voor de AV rond opleiding
en MJOP.
2.
Klassiekers
Verslag BO 09/02/2021 goedgekeurd
Intern Reglement, goedkeuringen:
- correctie van Deel 10 Eretitels en onderscheidingen: bij de herwerking was de
Gouden Gordel voor 25 jaar zwarte gordel ten onrechte verdwenen
- Bijvoeging van een overzicht van het Intern Reglement met de bedoeling te
benadrukken dat er één IR geldt dat uit verschillende delen bestaat.
Evolutie ledenaantal:
- Afname van de jeugd in maart veroorzaakt door de beperkingen (bubbels van10
zodat er initiaties bemoeilijkt worden).
- Doordat heel weinig vergunningen vervallen tot in september, kunnen we terug
groeien.
3.
Algemene Vergadering
- test van het online deelnemen en stemmen (met Didier Franceus)
- een dry run is voorzien
- één kandidaat BO
- de financiële resultaten van 2020 zijn positief wat tegenstrijdig lijkt met de
verwachtingen. Vandaar terughoudendheid om de cijfers te publiceren maar
uitgebreide duiding en uitleg op de AV door MVdR
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- de uitnodigingen gaan de deur uit op 10 maart
4. Goed Bestuur
- Korte bespreking Harde Indicatoren
- Commissies, projecten, werkgroepen: om het functioneren van deze belangrijke
elementen van onze organisatie te verbeteren wordt een workshop gepland in juni
met de Delta Group.
- Strategische investeringen tot 2024 uit te werken
- Peter Vermeir portefeuillehouder wetenschappelijk werk. Info en contact op
website te voorzien.
5. Sport Vlaanderen
- Subsidiëring voor 2021 waarschijnlijk op basis van gegevens van 2019.
- Noodfonds: verschuivingen zijn mogelijk; wel belangrijk dat het geld dit jaar
besteed wordt. Samenwerking met externe partners is zeker mogelijk-wenselijk.
- Project IB liever voorjaar 2022
- Promotiecampagne in september is strategisch zeer belangrijk (meerderheid van
de vergunningen vervallen in september)
6. Corona
Clubbijdrage 2021 – vraag tot betaling gestuurd (via MSP)
Organisatie tornooien en activiteiten vanaf 01/09/21 – kalendercommissie - NWOC
7. Personeel Judo Vlaanderen
Bevestiging van de aanwerving nieuwe collega ‘Clubondersteuner’ Silke Vervaet
na online unanieme goedkeuring.
Toekomstige aanwervingsprocedures te bespreken.
8. Varia
- Herinnering: bestuurders kunnen niet als afgevaardigde van hun club deelnemen
aan de AV.
- Oproep aan de bestuurders om hun club te motiveren om aan de AV deel te
nemen.
- Aanpak samenwerkingskoepels van clubs wordt voorbereid (RJ)
- Afscheid van Denise Baeten, Gery Verthé en Bart Vermeire. Hun mandaat als
bestuurder eindigt na de AV. Met oprechte dank voor hun jarenlange inzet.
- Er werden geen belangenconflicten gemeld noch vastgesteld
Volgende BO vergadering13/04/2021
Einde : 22.12
Verslaggever: Rik Joye

Judo Vlaanderen vzw - Oudenaardsesteenweg 839 9420 Burst
BE0421.410.758 RPR Gent afdeling Dendermonde
info@judovlaanderen.be - www.judovlaanderen.be

