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Samen voor een sterkere Judofamilie! 
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1. Vaarwel VJF op 01.09.2020  
 
 

 

 

De VJF verliet het huurpand in de Warandestraat in Zele en verhuist naar een eigen stek 
in een moderner pand in Burst (Erpe-Mere) dat werd aangekocht. Een eigen stek dus en 
een nieuw naam, look & feel! Herbekijk alvast enkele sfeerbeelden van de verhuis via deze 
link. 
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1.1 Verfrissing van de federatie: nieuw kantoor, nieuwe look & feel 
 
 

We hadden onze naamsverandering en release van het nieuwe logo net wel wat anders 
voorgesteld.  

Corona stak immers een serieuze stok tussen de wielen. 

In september 2020 was eveneens de feestelijke opening gepland voor onze kantoren te 
Burst – het Vlaams Judohuis - waar onze topsporters een heuse ‘Wall of Fame’ krijgen. 
We vonden dat onze (ex)toppers een speciale prominente plek verdienden in ons 
gloednieuwe hoofdkwartier als ambassadeurs van onze judosport.  

We vonden het zeer belangrijk dat dit een 'Judohuis' voor al onze judoka’s wordt. Daarom 
schreven we een leuke wedstrijd uit zodat de leden zelf konden kiezen welke foto’s 
opgehangen kunnen worden in de burelen. 

Dit gaf een heel mooi en fris resultaat. Dank aan allen die hieraan meededen. 
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1.1.1 Verhuis naar nieuw kantoor 
 
 
In het voorjaar 2020 was het dan zover. De grote verhuis ging van start. Na veel 
zwoegen en zweten was de verhuis op enkele dagen rond. Met veel dank aan de sterke 
mannen van JC Herzele om helpende handen toe te steken. 
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1.2 Nieuwe visie en missie 
 
 
Onze nieuwe visie: elke judoka verdient een evenwaardige plaats in onze judofamilie. 

 

 

 

 

 
 
Niet enkel onze visie is gewijzigd. Ook hebben we een nieuwe naam en een nieuw logo 
gekregen. 
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1.2.1 Nieuwe naam - nieuw logo 
 

Vlaamse Judofederatie wordt JUDO VLAANDEREN 

Naast het verwerven van een eigen stek – het ‘Vlaams Judohuis’ in Burst (Erpe-Mere) – 
verandert de Vlaamse Judofederatie tevens van naam en logo. Respectvol terugkijkend 
naar het verleden, willen we ook klaar staan voor de toekomst. We hebben de ambitie om 
de nummer één ‘vechtsport’ te zijn in Vlaanderen, zowel recreatief als competitief, en tot 
de wereldtop te behoren met onze topsporters. Het is dan ook onze taak om de sport zo 
optimaal mogelijk te promoten en de clubs te ondersteunen in hun werking.  

Identiteit 

De kern van onze identiteit als federatie is ‘de promotie en verdediging van de belangen 
van de judosport, haar clubs en leden’. En dit doen we in de eerste plaats in Vlaanderen. 
Hiervoor zijn we het eerste aanspreekpunt van alle partners. We wensen dan ook te werken 
vanuit een grote toegankelijkheid en open communicatie binnen het kader van ons 
takenpakket. Daarom willen we vanuit onze identiteit ook het volgende uitstralen:  

 We zijn een professionele organisatie met een duidelijke opdracht;  
 We werken vanuit wetenschappelijk onderbouwde kennis met aandacht voor onze 

waarden en tradities;  
 We zijn een serviceorganisatie ten dienste van onze leden en stakeholders;  
 We doen dit in een open en proactieve communicatie.  

De kern van onze identiteit als sport is ‘het aanbieden van een vecht- en verdedigingsport 
aan alle geïnteresseerden, van recreatie tot en met topsport’. Dit vanuit de filosofie van 
Jigorō Kanō, de grondlegger van het judo, die de sport combineert met opvoedkundige 
waarden. Daarom willen we vanuit onze identiteit ook het volgende uitstralen:  

 De judo-waarden;  
 Een vecht- en verdedigingsport;  
 Een sport voor iedereen;  
 Die levenslang kan worden beoefend.  

Laat ons echter wel duidelijk zijn dat onze sport op zich een gevechtsport is en dit in 
onze identiteit ook voldoende moet zijn ingebed.  
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De menselijke waarden gelinkt aan onze identiteit  

Op basis van de judowaarden en de menselijke waarden die we als federatie belangrijk 
vinden, komen we tot deze zeven waarden:  

Respect; Discipline; Sportiviteit; Veiligheid; Teamgeest; Moed; Levenslang leren.  

 

Nieuw logo 

Een nieuw logo komt met een nieuwe naam. Bij ons staat de mens 
als judoka centraal. Vandaar het menselijke figuurtje in het logo. 
De mens als individu die zich dankzij judo een levensstijl wil 
aanmeten. Het hoekige hoofd, dat verwijst naar de tatami, en de gordel duiden op de 
origine van onze sport, naar het Oosterse, naar onze tradities. Het figuurtje afzonderlijk lijkt 
wel een Japans karakterteken.  

Zo beseffen we ook dat judo meer is dan enkel het symbool van kampen of een worp, 
maar dat het allemaal rond de mensen en levenslang leren draait: de judoka’s, de officials, 
de vrijwilligers, de topsporters, de leden van de Raad van Bestuur en de professionals van 
de federatie. Het is onze rol als sportfederatie om ervoor te zorgen dat we onze clubs, en 
dus onze mensen, kennen en weten wat hun noden en bekommernissen zijn, dit gesteund 
door de structuur Sport Vlaanderen en hun actoren. 

Daarnaast willen we ook de judosport laagdrempelig maken voor iedereen. Natuurlijk is de 
geest van competitie zeer sterk aanwezig in onze sport, maar is het benadrukken van de 
‘way of life’ waarin het individu samen met alle andere mensen centraal staat even belangrijk 
om succesvol uit te groeien als sporttak en federatie waar mensen zich thuis voelen en 
kunnen ontwikkelen. 

Herbekijk via deze link de aankondiging van de nieuwe naam en het nieuwe logo. 
Herbekijk via de volgende links wat enkele toppers ervan vonden:  

Amber Ryheul (-52kg) - Dirk Van Tichelt(-73kg) - Matthias Casse (-81kg). 
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1.2.2 Nieuw ledendatabestand  

In januari 2020 zijn we overgestapt naar een nieuw ledendatabestand. Toegegeven, de 
overgang had iets minder bruusk kunnen gebeuren, toch was verandering noodzakelijk 
om onze plannen tot administratieve vereenvoudiging door te voeren. Ook de meerkost 
om het oude platform te behouden, wilden we liever spenderen aan deze digitale 
upgrade. Dit moet alle clubs ten goede komen naar werking en tijdsindeling.  

Op aangeven van de clubs zijn er al heel wat zaken veranderd. We blijven steeds 
luisteren naar de opmerkingen van alle gebruikers.  

In 2021 kijken we alvast uit naar nog meer positieve veranderingen. 

1.2.3 JV blijft verder inzetten op communicatie :  nieuwe website, gerichte 
digitale nieuwsbrieven 

 

Het was noodzakelijk om onze website opnieuw inhoudelijk en structureel onder handen te 
nemen.  

Het doel was om de bezoekers onmiddellijk een aantrekkelijk en gerichte informatie te 
geven. De clubs krijgen terecht hun eigen stek onder ‘ik ben een clubmedewerker’ waar 
alle relevantie informatie voor de clubs verzameld wordt. De start is alvast gezet en bij 
deze is een nieuwe weg ingeslagen. Dit is één van onze nieuwe prioriteiten van ons nieuw 
beleid. 

 

 

 

 

 

 

Het stopzeten van de dure publicatie van JudoContact was noodzakelijk om de nieuwe 
modernere initiatieven te kunnen realiseren. We zetten nu meer in op snellere, digitale 
communicatie hetgeen past in de hedendaagse noden.  
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Dat we nog werk hebben om onze judoka’s, clubs en trainers beter te bereiken, beseffen 
we maar al te goed. We willen immers onze content absoluut tot bij jullie krijgen. Daarom 
breiden we ons aanbod van nieuwsbrieven verder uit met gerichte content afhankelijk van 
de doelgroep: judoka’s, trainers & coaches, clubbestuursleden, …   

Echter, geen nood indien je vreest dat jouw mailbox zal worden overstelpt. Uiteraard kan 
je altijd uitschrijven. Het is niet de bedoeling om onze leden te overladen met nieuws, we 
proberen immers de inhoud zo relevant mogelijk te maken voor clubs, trainers en judoka’s. 

De informatie die voorheen via JudoContact verkregen werd, zal bijgevolg op deze manier 
aan al onze judoka’s, trainers en clubs aangereikt worden. Er komt nieuws over events, 
de webshop en andere leuke zaken.  

Verder zal de trainer specifieke content aangereikt krijgen die voor hem/haar interessant is, 
zoals samenvattingen van bijscholingen, meer diepteartikelen met sportspecifieke inhoud, 
een aanbod aan bijscholingen en informatie over het platform van en voor trainers. Het 
technisch hoekje van vroeger zal hier ook zijn plaats krijgen. 

Onderaan onze website zullen judosympathisanten kunnen inschrijven op een algemene 
judonieuwsbrief. Deze nieuwsbrief is vooral bestemd voor de algemene sportliefhebber die 
op de hoogte wil worden gehouden van het recentste nieuws over het judo in Vlaanderen. 
Eerder voor niet-judoka’s dus, zoals familieleden of vrienden van judoka’s en de sportpers. 

 

Alvast veel leesplezier in de toekomst! 
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1.2.4 Clubondersteuning 2.0  
 

We kiezen resoluut voor meer clubondersteuning. De nieuwe 
vacature van Clubondersteuner is ondertussen ingevuld. Silke 
Vervaet zal onze troepen versterken en zal het aanspreekpunt 
worden voor clubondersteuning. Zij staat alvast te popelen om 
kennis te maken met jullie.  

De meetup clubs zijn tevens een voorbeeld van hoe we in de toekomst dichter bij de clubs 
willen staan. We hebben een aparte stek voor de 
clubondersteuner op de webiste voorzien. Dit is nog 
maar een start. We gaan meer pro actief informatie 
meegeven zodanig dat clubs meer op de hoogte zijn 
over bepaalde topics. Zeker niet omdat we eventuele 
vragen niet graag beantwoorden, eerder om ervoor 
te zorgen dat de info nog duidelijker is voor de vele 
clubs én op de juiste plek terechtkomt.  

Een voorbeeld van dergelijke digitale meet-up voor 
clubs kan je herbekijken via deze link. A.d.h.v. social 

media trachten we onze clubs en indirect onze leden nog meer te inspireren en te 
informeren. Verschillende acties werden opgezet. 

Ook het JeugdJudoFonds wordt meer in de kijker gezet en de ‘good practises’ worden 
meegegeven als inspiratie voor andere clubs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit ook met de trainingen en andere activiteiten gedurende de hele Corona-periode.  

Zo was er bijvoorbeeld de ‘Beat the Clock Challenge’. 
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Zoals elk jaar beloonden we clubs die zich inspannen voor een kwalitatieve jeugdwerking. 
Jammer genoeg worden de beschikbare middelen vanuit Sport Vlaanderen steeds minder. 
We danken alle clubs die zich actief blijven inzetten voor hun judoka’s. Op deze link kan 
je de fact sheet van 2020 bekijken. 

Ondertussen wordt er volop gewerkt aan het nieuwe project ‘Rollen en Dollen met Kim & 

Ono en Neku’ dat een vervolg breit aan het fijne ‘Kim & Ono’-verhaal. Kleuterjudo wordt in 
een leuk nieuw jasje gestoken. Kim & Ono krijgen voor de allerkleinsten de hulp van Neku. 
Trainers en leerkrachten kunnen de beleving van de allerkleinsten nog leuker maken door 
deze karakters en thema’s te gebruiken waardoor de trainingen op maat van de 
allerkleinsten kunnen worden gegeven zonder veel van judo te kennen en te kunnen. Ook 
wordt hulp geboden aan de leerkrachten LO en de beginnende trainers om hun 
inlevingsvermogen makkelijk aan te passen aan de doelgroep kleuters. De commissie ‘Judo 
voor Allen’ is dit helemaal aan het uitrollen, niet gemakkelijk in deze Corona-tijden, maar 
we laten ons niet demotiveren. Peter Tas verzorgt de tekeningen. Het belooft heel leuk te 
worden. Via deze link krijg je alvast een voorproefje.  

 

 

 

Gamehoek Kim & Ono 

Ook kreeg de nieuwe gamehoek Kim & Ono 
een plaatsje op onze website. In deze gamehoek vind je tevens leuke spelletjes die je zelf 
kan afdrukken! Ook te gebruiken tijdens de judolessen. Ga zeker eens een kijkje nemen. 

Ontdek het allemaal via deze link. 

Tekeningen: Peter Tas - Ontwerp & lay-out: Sally Scheers. 



 

Judo Vlaanderen VZW - Oudenaardsesteenweg 839 9420 Burst                                                                                                        13 
BE0421410758 RPR Gent afdeling Dendermonde 
info@judovlaanderen.be - www.judovlaanderen.be 

1.2.5 Afscheid collega’s en verwelkoming nieuwe collega’s  
 
 

Welkom bij het team! 

Door de aanwerving van Leen Dom kiezen we resoluut voor een investering in 
kaderopleidingen daar Leen voor 50% als DSKO is aangenomen. Een uitgebreid aanbod 
van opleidingen is reeds het resultaat. Op de ‘Dag van de Trainer’ waren we zeer sterk 
vertegenwoordigd. We telden niet minder dan 5 judospecifieke webinars.  

 Rollen & Dollen met Kim & Ono en Neku – Kevin de Sloovere & Leen Ongena; 
 Senpai Fit – Raf Tits; 
 Opleiding Kata judge – Erik Veulemans & Dirk De Marteleire; 
 Testbatterijen voor talentdetectie in judo – Tijl Lindekens; 
 Blessurepreventie in judo  – Tom Verhoeven. 

 
Uiteraard met dank aan de docenten die mee enthousiast schakelden naar deze digitale 
werkvom.  

Om de trainers te inspireren en te helpen bij het steeds schakelen naar andere 
trainingsvormen, organiseerden we in de maanden november en december enkele digitale 
inspiratiesessies. Deze versnelde digitalisering zal ook in de toekomst nog zijn effect 
behouden, webinars en online inspiratiesessies worden onderdeel van het jaarlijkse aanbod 
voor onze Judo Vlaanderen trainers. Digitalisering en e-learning werden door de Vlaamse 
Trainersschool zeer sterk ondersteund en blijven ook in de huidige beleidsperiode een 
prioriteit. Als we erin slagen deze opportuniteit op de juiste manier in te passen, kan deze 
evolutie ook voor de opleidingen judo een meerwaarde betekenen. Een puzzel die in 
lopende beleidsperiode het nodige denkwerk zal vragen. 

De trainersopleidingen 2020 werden onderbroken. In september behaalden nog 20 judoka’s 
het attest van Aspirant-Initiator. De overige opleidingen, m.n. Initiator, Module Initiator 55+ 
en Instructeur B, werden door de Corona-pandemie stilgelegd en worden in 2021 verder 
afgewerkt.  

Achter de schermen werd er ondertussen hard gewerkt. Een projectgroep kwam samen in 
aanloop naar de bijsturing van de leerlijn judo. De structuur van de trainersopleidingen 
werd ondertussen ter hand genomen. Van Aspirant-Initiator tot en met Trainer A. Alle 
opleidingen worden bekeken, bijgewerkt en herschreven waar nodig. Een project waarop 
we in de huidige beleidsperiode een sterke focus willen leggen zodat elke trainer zich op 
zijn/haar niveau verder kan vormen.  
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We kijken uit naar de periode waarin we als trainers en docenten opnieuw samen de mat 
op kunnen en van elkaar kunnen leren! Zodat we weer cursisten kunnen begeleiden en 
ondersteunen met echt judo! 

We hebben tevens inspiratiesessies verzorgd om de trainers te inspireren en hen te tonen 
dat judotrainingen ook op een andere manier kunnen worden gegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verder mochten we ook Sam De Pelseneer verwelkomen. Sam zal zijn start als event 

manager toch wel anders voorgesteld hebben. Zoals reeds eerder aangehaald zal Silke 

Vervaet ons team vervoegen als clubondersteuner. 

Bedankt lieve collega’s!  

Nicole Degryse, ‘Ons Moeke’ van de federatie, heeft na meer 
dan 40 jaar federatiewerk achter de kiezen vaarwel gezegd 
en dat deed ze in stijl. 

Van Bart Geelen, Steven de Meijer en Tim Rogge namen we 
tevens afscheid. We wensen hen van harte te bedanken voor 
hun jarenlange inzet voor het judo.  

Veel succes met jullie nieuwe uitdagingen! 
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1.3 Lichtpuntjes 
 

Ondanks of juist dankzij deze ‘Corona-tijden’ hebben we alvast veel bijgeleerd en zijn we 
steeds genoodzaakt geweest om ‘out of the box’ te denken.  

Laten we echter niet vergeten dat er toch nog enkele events in 2020 hebben kunnen 
plaatsvinden. 

 Vlaams Kampioenschap Jeugd in Tielt; 
 MOEV Scholenkampioenschap in Hasselt; 
 Shodan Shiken te Zwijnaarde en Brugge (Corona Editie); 
 Shiai; 
 Provinciaal Kampioenschap Oost-Vlaanderen. 

 

Dank aan alle clubs die zich voorbereid hebben en waarvan het tornooi alsnog diende te 
worden geannuleerd. We hopen dat jullie in de toekomst opnieuw het enthousiasme en de 
moed vinden om terug aan de slag te gaan om leuke events te organiseren. Vele Corona-
draaiboeken zijn opgesteld om alle events veilig te kunnen laten verlopen.  

 

Week van de Official 

Zonder officials zijn er geen sportwedstrijden. Onze 
scheidsrechters en tijdopnemers zorgen ervoor dat we 
wekelijks op een faire en correcte manier judowedstrijden 
kunnen organiseren. Als federatie hebben we enorm veel 
dankbaarheid voor deze vrijwilligers die zich keer op keer 
inzetten om de juiste winnaar aan te duiden. 

Bedankt aan alle officials! Herbekijk hier onze videoclip.  

 

1.3.1 Waza-ari tegen Corona – Samen Sterk 
 

Ondanks de Corona-pandemie hebben we ons als federatie niet laten nekken. Alle clubs 
hebben een mooi staaltje laten zien wat weerbaarheid, flexibiliteit en innovatie betekent. 
Veel clubs hebben ingezet op meer en betere digitalisering wat ook in de toekomst zeker 
een meerwaarde zal betekenen. We zagen veel mooie zaken opduiken bij verschillende 
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clubs, alsook de bereidheid om hun ideeën en kennis te delen. Herbekijk een mooi 
voorbeeld hier. 

Als er één ding is wat 2020 typeert, is dat we samen sterker staan dan alleen op ons 
eilandje. Samen naar een sterkere judofamilie waar iedereen zijn/haar plaats verdient. 

‘Samen Sterker’-campagne met FFBJ 

We dachten dat het vanaf september beter ging zijn en 
organiseerden de ‘Samen Sterker’-campagne samen met 
onze Waalse zusterfederatie FFBJ.  

Last but not least kenden we veel successen in 2020, ook 
al moesten we genoegen nemen met veel minder judo 
dan in normale tijden. Matthias Casse behaalde een 3de 
plaats op het Europees Kampioenschap te Praag. Langs 

de andere kant stopte een judo icoon met judo. We namen in stijl en op gepaste wijze 
afscheid van Dirk Van Tichelt als judoka. Samen met Matthias naast de mat ook voer voor 
vele sporters in de Container Cup.  
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2. Mooie resultaten topsport - hoop voor de toekomst 
 
Judo Vlaanderen VZW wil in haar topsportbeleid enerzijds op korte termijn zorgen voor 
topresultaten (top 8 mondiaal of medaille EK bij elite), anderzijds op lange termijn een 
brede basis aan jonge talenten opleiden die in de toekomst voor topprestaties zullen zorgen. 
Het afgelopen jaar heeft onze topsportafdeling een grondige analyse gemaakt van de 
werking gedurende de afgelopen jaren. Zowel de resultaten als de verschillende processen 
werden doorgenomen en kritisch bekeken. Op basis daarvan gingen we aan de slag en 
schreven we een nieuw beleidskader. We hebben getracht onze sterke punten te behouden 
en de werkpunten aan te pakken. Als team zijn we ervan overtuigd dat de programma’s 
die we willen realiseren beter op elkaar aansluiten, dat er meer naar de individuele noden 
van de verschillende judoka’s kan worden gekeken en dat de kwaliteit van onze trainingen 
verder omhoog zal gaan. Dit willen we bereiken door de samenstelling van een 
kwaliteitsvolle trainersstaf, aangevuld met een team van experts, waarbij samenwerking 
tussen alle actoren rondom de atleet/topjudoka zeer belangrijk is. We zijn verheugd dat 
Dirk Van Tichelt zo ook ingestapt is als trainer in ons team.  
 
In onze strategie staat de atleet centraal, de bondscoach aan het stuur met ondersteuning 
van het interdisciplinair team binnen een topsportomgeving dat de combinatie tussen 
topsport en studie mogelijk maakt. De clubs vormen de basis van de topsportpiramide. 
Vanuit de afdeling topsport willen we onze kennis delen door kwalitatieve opleidingen voor 
deze trainers te voorzien en samen te werken waardoor de betrokkenheid en kennis van 
deze trainers vergroot zal worden en meer talenten de weg naar topsport zullen vinden. 
Door duidelijke planningen en criteria willen we op een transparante wijze weergeven welk 
engagement er verwacht wordt van onze (toekomstige) topjudoka’s, alsook een optimale 
samenwerking verwezenlijken met alle betrokken partijen.  
 
Wil je meer te weten komen over de analyse en de prestatie-, ontwikkelings- en 
talentdetectieprogramma’s van Judo Vlaanderen voor de komende beleidsperiode? 
 

Bekijk Beleidsplan Topsport 2021-2024 
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3. Bestuursorgaan Judo Vlaanderen vzw 
 

Binnen het bestuursorgaan nemen we afscheid van judocorifee Denise Baeten, Gery Verthé 
en Bart Vermeire. 
Deze judoliefhebbers krijgen zeker nog een gepast afscheid en woordje van dank op de 
aankomende AV. We bedanken hen alvast van harte voor hun jarenlange inzet voor het 
judo in Vlaanderen en op internationaal vlak. 
 

3.1 Goed Bestuur 
 

Het jaarlijkse overzicht van de harde indicatoren van Goed Bestuur van Judo Vlaanderen 
vermeldt voor 2020 volgende gegevens: 

- Dimensie transparantie: 100% 
- Dimensie democratie: 88.89% 
- Dimensie interne verantwoording en controle: 89.39% 

Totaal: 92.53% 

Met dit resultaat realiseren we een duidelijke vooruitgang ten opzichte van 2019 (85%). 

Hieronder kan u het renumeratiebeleid terugvinden van het Bestuursorgaan tijdens 2020. 

Voor 2021 stellen we als doel de verworven scores veilig te stellen en aandacht te besteden 
aan de lacunes die we als opportuniteit zien om onze werking te verbeteren. 

- Goedkeuring van het jaarplan door de AV; 
- Procedure rond mogelijke belangenconflicten in het bestuursorgaan; 
- Financieel of auditcomité; 
- Quorum voor de AV. 

Er werden geen belangenvermengingen genoteerd gedurende de BO-vergaderingen tijdens 
2020. Het BO heeft tot op heden bewust gekozen om geen financieel comité in te voeren. 
Wel kiezen ze om de cijfers te laten auditeren door de onafhankelijke auditor Helon. 
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In onderstaande tabel kan je het renumeratiebeleid van het Bestuursorgaan voor 2020. 

 

Onderstaande zie je de 4 zachte indicatoren waar we als federatie zullen op inzetten in 
2021-2024. 

 Zachte indicator Huidige 
score (0-4) * 

Streefdoel score (0-4) 

2021 2022 2023 2024 

6 De organisatie betrekt interne 
belanghebbenden in haar beleid 

1 1 2 3 4 

9 De organisatie heeft een 
gedragscode 

2  3  4 

12 De organisatie heeft geschikte 
klachtenprocedures 

2  3  4 

13 Het Bestuursorgaan delegeert op 
gepaste wijze taken aan comités 

1  2 3 4 
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3.2 Betere bescherming judoka's 
 

Op 1 januari 2021 werd het startsignaal gegeven 
voor het nieuwe Vlaams Sporttribunaal (VST). 
Het Vlaams Dopingtribunaal werd uitgebreid met 
een extra en belangrijke expertise, m.n. dossiers 
inzake grensoverschrijdende gedrag aangezien 
het heel belangrijk is dat deze gevoelige situaties 
worden voorbereid en behandeld door experten 

in deze materie. Daar kunnen we als federatie enkel verheugd om zijn. 

Via deze link kan je terugvinden waar je terecht kan met jouw melding of klacht.  

Het is belangrijk om te weten dat er een verschil wordt gemaakt tussen een algemene 
klacht en een klacht inzake grensoverschrijdend gedrag, zoals je in de flow chart hieronder 
kan opmerken. Ook is het belangrijk om te weten wie jouw melding of klacht zal behandelen. 
Indien de ernst van het grensoverschrijdend gedrag zo groot is, zal de Ethische Commissie 
in overleg met de melder besluiten om eventueel een tuchtrechtelijke en/of een juridische 
klacht neer te leggen. 

 

                                           FIG. 1: Flow chart melding of klacht binnen Judo Vlaanderen vzw 

 

Indien je niet zeker bent welke kant je op kunt gaan, kan je dit aftoetsen in een overleg 
met de club API (aanspreekpersoon integriteit) of de federatie API, Caroline Jannes. In 
sommige situaties is het aangewezen dat de federatie API advies vraagt aan de Ethische 
Commissie. Deze oordeelt niet, deze commissie is er om rekening te houden met alle  
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insteken waardoor er drie experten met een andere expertise naar de situatie kunnen 
kijken. Zo wordt alles in rekening gebracht en kan de melder rekenen op een zeer 
gebalanceerd advies zodanig dat deze zelf kan beslissen welke stappen er eventueel 
ondernomen dienen te worden. 

Het is heel belangrijk om te weten dat Judo Vlaanderen in geen enkel geval inzage wenst 
te hebben in hetgeen hier besproken wordt. We duiden op het belang van deze 
onafhankelijke Ethische Commissie waardoor een melder in alle objectiviteit zijn/haar verhaal 
kan doen. Enkel mits de wens en het akkoord van de melder, wordt er eventueel in grote 
lijnen info verstrekt aan het BO van Judo Vlaanderen om bepaalde zaken in de toekomst 
beter te kunnen voorkomen. 

Indien de situatie zodanig ernstig is, zal de federatie API de zaak aanhangig maken bij 
het Vlaams Sporttribunaal. Judo Vlaanderen vindt het belangrijk dat je enkel een klacht 
kan neerleggen bij het VST via de federatie API daar we van mening zijn dat je als melder 
zo beter begeleid zal zijn en meer op de hoogte zal zijn van jouw mogelijkheden. 

We zijn verheugd om onze judoka’s en leden te informeren over deze positieve 
aanpassingen. Elke judoka moet zich immers op elk moment veilig voelen, zowel fysisch 
als mentaal. Of het nu in zijn/haar club is, op tornooi, op stage of waar dan ook. Daarom 
dat we in het JeugdJudoFonds extra inzetten op een bijgeschoolde API die de eerste 
schakel is in dit opvangnet voor elke judoka. 

Intern Reglement – Ethiek & Gedragscode 

Intern Reglement – Tucht  

 

3.3 Financiën 
 

We willen deze cijfers graag mondeling toelichten zodat deze correct geïnterpreteerd kunnen 
worden. JV-penningmeester Mike Vanderostyne zal dit zeer minutieus toelichten op de 
Algemene Vergadering gezien het abnormale jaar 2020. 

We zijn voor volledige transparantie, toch is het belangrijk om de cijfers te begrijpen adhv 
van ons gekozen boekhoudkundige verwerking. De indeling is eigen aan elke organisatie 
waardoor bepaalde nuances niet meegekregen zouden kunnen worden.  

Heb je extra vragen, ook na de AV van 27 maart 2021, dan lichten we dit graag toe. 

20210327-Begroting-2021.pdf (judovlaanderen.be) 

20210327-Financieel-Verslag-2020.pdf (judovlaanderen.be) 
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4. Waar wil Judo Vlaanderen als sportfederatie naartoe? 

4.1 Missie & visie 
 

We toetsen elk project, elke doelstelling of elke uitdaging af met onze missie en visie 
zodanig dat we consequent handelen, hetgeen duidelijk resulteerde in ons beleidsplan 2021-
2024. We hebben heel wat doelstellingen waar we naartoe zullen werken. We hebben nog 
een hele weg te gaan, toch hopen we elke keer opnieuw een stap dichter te geraken 
zodanig dat iedere judoka en liefhebber hier snel verandering door zal ondervinden. Onze 
waarden zijn verweven in de judowaarden waar levenslang bijleren essentieel is. Ook 
veiligheid en moed vinden we heel belangrijk. Deze waarden vindt men ook terug in de 
gedragscode van Judo Vlaanderen (Intern Reglement Deel 5). 

 

4.2 Accent op verbeteren inhoud cursussen en meer gekwalificeerde - 
nieuwe ontwikkelingslijn 

 

Door resoluut te gaan voor 50% als functie Directeur Sportkaderopleiding (DSKO) met Leen 
Dom bewijzen we als federatie dat we willen blijven inzetten op de kwaliteit van onze 
trainers, de basis van onze sport en onderricht. We hebben veel oude trainers en trainsters 
en dienen de komende jaren een meer hedendaags aanbod te introduceren aan de jonge 
enthousiaste trainers en trainsters voor elk type judoka. Hieraan gekoppeld is het belangrijk 
dat er genoeg DAN-graden bijkomen aangezien dit onlosmakelijk verweven zit aan  trainer 
zijn. Een trainer is niet noodzakelijk iemand die zelf een topjudoka is geweest op competitief 
of technisch gebied. Een goede trainer is iemand die voor elke judoka een meerwaarde 
kan betekenen en onze judoka’s motiveert, ondersteunt en hen faciliteert. De nodige 
bijscholingen voor elk type trainer zijn essentieel om levenslang leren mogelijk te maken 
en een systeem om dit continue bijleren te belonen. 



 

Judo Vlaanderen VZW - Oudenaardsesteenweg 839 9420 Burst                                                                                                        23 
BE0421410758 RPR Gent afdeling Dendermonde 
info@judovlaanderen.be - www.judovlaanderen.be 

Er wordt gewerkt aan een brede visie inzake ontwikkeling waarop een judotrainer moet 
letten om de judoka’s op te leiden. Een judoka beperkt zich niet tot het louter uitvoeren 
van een paar technieken. Judo is meer dan een sport, judo is een filosofie die je 
dagdagelijks uitoefent en die ook tot uiting komt op de mat. Respect en discipline, moed, 
levenslang leren, ... zijn een paar belangrijke waarden die we als judoka elke dag trachten 
na te leven. Als trainer is het even belangrijk om deze judowaarden mee te geven en niet 
enkel een betere judoka te creëren op judo-technisch gebied, maar ook als een beter mens 
die zich elke dag wenst te ontwikkelen. 

 

4.3 Meer events voor alle judoka's - verhoging kwaliteit 
 

Elke judoka verdient een plaats binnen Judo Vlaanderen en dient een gelijke kans te 
krijgen, waar dan ook, om judo op eenzelfde manier te beleven. Geografie of niveau mag 
geen drempel zijn om al dan niet deel te nemen aan een event of training. De events op 
zich dienen eveneens meer in te spelen op de hedendaagse trends. Professioneler of meer 
ondersteund door een uniforme software, korter van duur en meer inspelen op de noden 
van de ouders en judoka’s. We moeten durven innovatiever te zijn en onze events te 
veranderen op grond van de vraag van de judoka’s en hun ouders. 

Elke judoka op zijn/haar niveau moet een evenwaardig aanbod binnen Judo Vlaanderen 
krijgen. De kwaliteit en de verspreiding van alle events dient ook bekeken te worden. Onze 
nieuwe collega Sam De Pelseneer zal zich als judoliefhebber elke dag inzetten om dit na 
te streven. Als trainer en tornooiorganisator binnen JC Wetteren heeft hij voldoende kennis 
en vooral goesting om deze opdracht tot een goed einde te brengen. Het startsignaal van 
een nieuwe weg is alvast gegeven. 

4.4 Alternatieve financiering - commercieel durven zijn 
 

We zijn als federatie op zoek naar extra inkomsten, losstaand van de subsidiëring van 
Sport Vlaanderen. We zorgen ervoor dat we alle verplichtingen naleven van de 
kwaliteitseisen vanuit SV: aantal leden, aantal gekwalificeerde trainers, een ‘Judo voor 
Allen’-beleid, score op ‘Goed Bestuur’ en ‘Gezond & Ethisch Sporten’. We krijgen minder 
subsidies ondanks betere scores daar er ondertussen meer federaties zijn die uit diezelfde 
subsidiepot graaien. Een realiteit waar we creatief mee dienen om te gaan. 
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De aankoop van ons kantoor is een perfect voorbeeld van hoe we betere investeringen 
aangaan voor onze leden. Binnen 14 jaar is dit gebouw afbetaald en zal dit niet in waarde 
dalen, dit in tegenstelling tot de huurlocatie voorheen. Verder verhuren we een deel van 
onze locatie ook aan andere organisaties. Hiermee komt er geld vrij om nog meer te 
kunnen investeren in onze clubs en judoka’s via innovatieve events en meer digitalisering 
en data verwerking om onze koers bij te sturen en te bepalen. 

 

4.5 Samenwerkingen intensifiëren  
 

We gaan graag samenwerkingen aan met andere federaties indien er geen ‘conflict of 
interest’ is en worden zo samen sterker. Shared services van de overkoepelende Vlaamse 
Sportfederatie (VSF) en andere samenwerkingen zoals het Risico Vechtsportplatform 
Vlaanderen waar verschillende vechtsportfederaties samen strijden voor meer 
vertegenwoordiging komen hiervoor in aanmerking. Ook hopen we dit beeld meer terug te 
zien bij onze clubs en judoka’s zodanig dat iedereen een stapje hoger kan. Als de 
tegenstander sterker wordt, wordt men zelf ook sterker daar we dienen te blijven investeren 
om steeds weer dat stapje hoger te kunnen gaan. 

Ondanks het feit dat Judo Vlaanderen een vzw is, zijn we ons ervan bewust dat we zeer 
competitief moeten durven zijn t.o.v. andere sporten en organisaties om zo onze judosport 
fier te kunnen vertegenwoordigen. Via de webshop hopen we niet enkel wat geld te 
verdienen, dit is bijkomstig. Het is vooral belangrijk om meerwaarde te creëren zodanig dat 
onze federatie zichtbaarder wordt en mensen in het straatbeeld meer ‘judo minded’ worden. 
Naast de mat willen we dat judoka’s zich als judoka moeten kunnen profileren via ‘lifestyle’ 
items. Wielertruitje, leuke T-shirts, drinkbus, handdoeken of beach flipflops. We mogen ook 
naast de mat fier zijn op onze sport en zichtbaarder zijn.  

We gaan de uitdaging aan om meer in contact te staan met onze clubs en zo ook met 
onze judoka’s. We willen klantgerichter zijn en luisteren naar de noden van de judoka. Elke 
judoka dient gehoord te worden en hier zal in de toekomst meer op ingegaan worden.  

Onze nieuwste collega Silke Vervaet zal onze clubondersteuning 2.0 meer op de kaart 
plaatsen. Door haar grafische kennis en positieve ingesteldheid zal zij samen met haar 
collega’s zich nog meer inzetten om in te spelen op de bezorgdheden en de noden van 
onze clubs. Dit begint om bereikbaar te zijn voor onze clubs en met de input ook werkelijk 
iets doen in het voordeel van de gemiddelde club.  
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We gaan onze clubs typologeren en op basis van hun verschillende noden ook verschillende 
ondersteuning bieden waardoor elke club op zijn niveau kan evolueren. Aan de hand van 
‘good practises’ hopen we de clubs te kunnen inspireren en te motiveren om steeds te 
blijven evolueren. In een meetup komen we hier graag meer gedetailleerd op terug. We 
kijken ernaar uit om jullie weer in levende lijven te mogen verwelkomen met het nieuwe 
aanbod naar onze clubs. Twijfel vooral niet om ons te contacteren. We zijn er voor jullie 
en helpen graag waar mogelijk! 

4.6 Goed Bestuur - goede werkgever 
 

We willen als federatie het goede voorbeeld geven en vinden het heel belangrijk om goed 
te scoren op democratie, transparantie en interne verantwoording, de drie pijlers van Goed 
Bestuur (cf. Goed bestuur in Vlaamse Sportfederaties. – Leuven International and European 
Studies (kuleuven.be)). Daarom willen we naast de stijging van 85% (2019) naar 91% 
(2020) blijven evolueren. We zien dit niet enkel als een theoretisch gegeven, eerder als 
een dagdagelijks werkpunt om onze leden de nodige transparantie, democratie en interne 
verantwoording te verlenen zodanig dat de leden op de hoogte kunnen zijn van alle 
beslissingen en veranderingen binnen Judo Vlaanderen. We hebben nog heel wat 
werkpunten, toch zitten we niet stil en blijven we hier elke dag verder op inzetten. 

We werken aan eenzelfde visie die door al onze leden gedragen wordt, ook onze 
commissieleden zodanig dat we eenzelfde taal spreken waardoor we sterker staan en meer 
interessant zijn voor onze potentiële leden. 

Uiteraard willen we als federatie een goede werkgever zijn voor alle medewerkers, 
(top)trainers, aangestelde vrijwilligers, verenigingswerkers en officials. Ook dienen we meer 
te netwerken en ons te laten vertegenwoordigen in verschillende goed uitgekozen 
organisaties om ook daar onze inbreng te kunnen doen.  

Gezond en ethisch handelen op elk moment. Niet enkel als judoka, ook als mens. We 
blijven werken aan een betere opvang van meldingen en klachten. Letselpreventie blijft een 
belangrijk gegeven waar we nog meer kunnen op inspelen om onze judoka’s ten volle te 
kunnen laten genieten van hun judosport, hun passie. 

Het bespreekbaar maken van bepaalde topics en de moed hebben om hierover te spreken, 
is heel belangrijk. Het is duidelijk dat er een halt moet worden geroepen aan bepaalde 
ingebakken gewoonten. Elke judoka moet een evenwaardige plaats krijgen en er mag geen 
sprake zijn van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag.  
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Elke vorm moet worden aangekaart en dient op een goede manier ondersteund te worden. 
We vinden dit als federatie heel belangrijk en sluiten ons daarom graag aan bij het Vlaams 
Sporttribunaal waar experten deze delicate zaken zullen behandelen. Ook het Belgisch 
Arbitragehof zal de beroepsinstantie zijn indien judoka’s zich belaagd voelen bij eerdere 
uitspraken van het tuchtsysteem binnen Judo Vlaanderen. 

Het is daarom belangrijk om het vangnet te laten beginnen binnen elke club door een 
Club-API waardoor de afstand verkleind wordt en de kans groter is dat er een melding of 
een klacht opgenomen wordt. Het kan niet zijn dat hierdoor judoka’s zich minder goed 
zouden voelen en hun judosport minder fijn zouden kunnen beoefenen. 

4.7 Inzetten op retentie leden 
Uiteraard willen we dat er meer leden bij Judo Vlaanderen aansluiten. We merken elk jaar 
dat er veel nieuwe judoka’s beginnen, toch haken er jaarlijks meer judoka’s af dan er 
starten. In tegenstelling tot andere federaties neemt ons ledenaantal lichtjes af (fig. 2). 
Inzetten op retentie van leden is bijgevolg heel belangrijk aangezien we daar slechter op 
scoren dan andere federaties. In bepaalde provincies uit dit zich meer dan in andere. 
Daarom moeten we bepaalde lokale acties gaan ondernemen om deze trend tegen te gaan. 
Luisteren naar de uitdagingen van de clubs en hen daarin zoveel mogelijk ondersteunen, 
lijkt meer dan ooit aangewezen. 

 
FIG.2 Evolutie aantal sporters binnen je sportfederatie t.o.v. alle gesubsidieerde sportfederaties 
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Inzetten op retentie van leden is heel belangrijk aangezien we daar slechter op scoren dan 
andere federaties (fig.3). Daarom dat in het vernieuwde JeugdJudoFonds extra ingezet is 
op acties die hierop inspelen. We zullen ook een aantal workshops organiseren om clubs 
inspiratie te geven om binnen de cultuur van hun club de nodige accenten te kunnen 
leggen. 

 
FIG.3 Overzicht flow bij de sporters (blijvers, afhakers, nieuwe leden en hernieuwers binnen JV en in alle 

gesubsidieerde sportfederaties 

 

4.8 Communicatie verbeteren - digitalisering - promotie 
 

Door digitalisering komt er meer tijd vrij om ons bezig te houden waarvoor we bestaan. 
Judo in de kijker brengen, innovatief te zijn en ondersteuning te bieden aan onze clubs. 

Inzetten op communicatie en relevante promotie maken. Judo Vlaanderen dient creatief te 
zijn om zich te laten opmerken tussen de vele beschikbare (vecht)sporten. We zijn niet 
langer de enige vechtsport en dienen ons te kenmerken door meer in te spelen op onze 
judowaarden en onze mooie judofilosofie. Maatschappelijk verantwoord ondernemen wint 
aan belang waarop we zeker ook moeten inspelen. Judo leent zich heel erg om in te 
zetten op ‘Inclusief sporten’ zodanig dat we ons steentje bijdragen voor een betere 
maatschappij door projecten te organiseren waar doelgroepen meer kansen krijgen en 
evenwaardiger worden behandeld. Het is onze taak als judofamilie om iedereen van harte 
welkom te heten, ook al is dit niet altijd even evident. 
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4.9 Judofamilie - community opbouwen 
 

We willen een judofamilie en community opbouwen en waar we allen dezelfde judowaarden 
uitdragen. We vinden het heel belangrijk dat onze judoka’s zich allen één voelen met onze 
Vlaamse Judo Community. Vlaanderen is al heel klein en we willen een meerwaarde 
betekenen voor al onze clubs, judoka’s en judoliefhebbers. De afstand tussen onze clubs 
en ‘de federatie’ is vaak te groot. Hier gaan we massaal op inspelen. We willen dat 
iedereen met de neuzen in dezelfde richting staat en judo als levenswijze beleeft, eerder 
dan enkel wat technieken op de mat. We willen dat iedereen zich meer verbonden voelt 
en meer gaat samenwerken zodanig dat we samen vooruit kunnen.  

Ook willen we meer als Team Belgium naar buiten komen en samen het judo in België 
op de kaart plaatsen door de sfeer in onze sport en ook onze prestaties. 

Uiteraard willen we ook meer medailles op prominente tornooien. Laten we niet flauw doen. 
Er wordt hard gewerkt om nog steeds leverancier van Olympische medailles te blijven. 

 

4.10 Judo voor Allen - topsport 
 

‘Judo voor Allen’ is een heel belangrijk punt. Iedereen moet zijn/haar plek krijgen op training 
en via de events. We moeten simultaan ervoor zorgen dat onze trainers hier ook adequaat 
op kunnen inspelen door de vergaarde kennis tijdens trainerscursussen en bijscholingen. 
Ook dient er meer nagedacht te worden over meer aangepaste events voor de meer 
recreatieve judoka. 

‘Judo voor Allen’ betekent evenwel ook aandacht voor onze topsporter. We willen deze 
topatleten een zo goed mogelijke ondersteuning geven in hun ontwikkeling en als ze 
optimaal dienen te presteren wanneer ze topjudoka zijn. 
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Er wordt meer ingezet op talentendetectie en ontwikkeling om van daaruit door te groeien 
naar een topatleet. Verschillende aspecten worden hiermee opgenomen: goede trainers, 
een goede visie, ontwikkelingslijn, voldoende trainingsmogelijkheden op niveau en 
(para)medische begeleiding waardoor een topper (in wording) niets tekort komt en zich 
enkel dient te concentreren op de volgende tornooien. 

Verder is het ook belangrijk om het enthousiasme aan 
te wakkeren bij de jongeren. De ‘Beer van Brecht’ is 
‘genekt’, toch moesten we niet te lang treuren 
aangezien deze topper naast andere topspecialisten 
zijn expertise en filosofie verder wenst te delen met de 
jeugd.  

Bedankt, Robert Krawczyk, voor al jouw enthousiasme 
en inzet voor onze toppers. 

 

 

We staan alvast te springen om er samen iets moois van te maken. Stap voor stap, zonder 
verwijten, enkel met opbouwende kritiek en wederzijds respect. Aan de hand van data en 
een doorgedreven visie peilen we naar onze vorderingen en kunnen we aftoetsen of we 
ons beleid dienen bij te stellen. 

 

Samen voor een sterkere judofamilie! 
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5. Judo Vlaanderen in cijfers 
 

In onderstaande figuur 4 kan je een overzicht terugvinden van de algemene kengetallen 
van Judo Vlaanderen. Deze cijfers zijn slechts gekend t.e.m. 2019. De cijfers van 2020 
zouden ook een zodanig vertekend beeld geven dat het verkeerd zou zijn dat we ons 
hierop zouden baseren. We hopen uiteraard dat na dit dieptepunt van aantal leden, niet 
van veerkracht en enthousiasme, we weer vele enthousiaste judoka’s mogen verwelkomen. 

 

Fig.4 Kengetallen en benchmark van Judo Vlaanderen vzw 

 

Onze drop-out cijfers t.o.v. de gemiddelde federatie (fig. 3). We kunnen stellen dat judo 
meer nieuwe sporters heeft t.o.v.de gemiddelde federatie, maar we moeten durven erkennen 
dat het aantal afhakers ook aanzienlijk groter is t.o.v. andere sporten. Hier moeten we dus 
maximaal op inzetten. Nieuwe leden blijven zeer belangrijk, toch moeten we als federatie 
onze clubs maximaal ondersteunen in het tegengaan van drop-out. Dit thema kan men op 
verschillende plaatsen terugvinden in ons beleidsplan. 

 

Kwalitatieve trainers die goed lesgeven aangepast aan elke judoka is van uiterst belang. 
Maximaal inzetten op kwalificatiegraad van deze trainers en de kwaliteit van de opleidingen 
zelf is van uiterste belang. T.o.v. andere federaties scoren we hoog (fig. 5). Toch moeten 
we gezien de hoge leeftijd van vele trainers erover waken dat er voldoende opvolging is 
voor de toekomst om onze mooie sport veilig te stellen. 
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Fig.5  Actieve trainers (gekwalificeerde vs. niet-gekwalificeerd) bij de sportclubs van Judo Vlaanderen vzw 

 

Onze clubs zijn goed vertegenwoordigd (fig.6), toch merken we dat onze clubs oudere 
bestuursleden hebben als men dit vergelijkt t.o.v. andere federaties. De clubs moeten ervoor 
zorgen dat ook hier de nodige opvolging verzekerd is en dan is het verwelkomen van 
jonge bestuurders heel belangrijk om tijdig de nodige ervaring op te doen zodanig dat 
wanneer nodig ze de opvolging kunnen verzekeren. Het zou jammer zijn dat hierdoor 
bepaalde clubs zouden ophouden te bestaan. 

 

 

Fig.6  Leeftijdskenmerken van de clubbestuurders binnen Judo Vlaanderen vzw 

 

Bij deze willen we jullie enkele cijfers meegeven waar we onze Vlaamse judoka’s mee in 
kaart brengen.  

De cijfers spreken voor zich (fig.7). We zien uiteraard een serieuze daling van het aantal 
leden in 2020 t.o.v. een normaal jaar (fig. 4). We hopen in september uiteraard weer veel 
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judoka’s te mogen verwelkomen. We zijn wel nog heel tevreden dat er 9.935 (74,5%) 
jongens/mannen bij ons judoka zijn en 3.395 meisjes/vrouwen (25,5%). We zouden in de 
toekomst willen werken aan meer meisjes en vrouwen onder onze judoka's. Ook al scoren 
we beter t.o.v. vele andere federaties, dienen we hier in deze beleidsperiode extra aandacht 
aan te schenken. De aankomende campagne #ikkanmijnvrouwtjestaan zal hierop inspelen. 

In onderstaande grafiek (fig. 8) zie je de aantallen voor elke DAN-graad. Eens leuk om dit 
zo in kaart te zien. Door Corona waren er in 2020 niet veel DAN-verhogingen. Hopelijk 
kunnen we daar verandering in brengen in 2021. Ook zien jullie in fig. 9 het aantal leden 
per leeftijdsgroep dewelke het meest vertegenwoordigd zijn binnen Judo Vlaanderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fig. 7                                                           Fig. 8                                                                              Fig. 9 

 

35% van onze clubs zijn nog geen vereniging zonder winstoogmerk dewelke toch een 
goede bescherming geeft aan de clubbestuurders bij problemen (Fig. 10). Een vzw zorgt 
ook voor een democratie, transparantie en interne verantwoording door het jaarlijks 
samenbrengen van de Algemene Vergadering. Hopelijk kunnen we mensen overtuigen om 
de voordelen van een vzw te laten primeren t.o.v. de verhoogde administratie dat dit met 
zich meebrengt. Als judofederatie dienen we hier onze clubs in te ondersteunen. 
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Fig. 10 

 

Als laatste grafieken geven we graag het aantal clubs per provincie mee (fig. 11) en het 
aantal leden per provincie (fig.12).  

  
                     Fig. 11                                                         Fig. 12 

 

Indien jullie graag andere cijfers zouden willen kennen, mag je dit steeds vragen via 
Sophie.Block@judovlaanderen.be. We helpen jullie hier graag mee indien dit in regel is met 
GDPR reglementering. 

 

 

Alvast bedankt voor de interesse en we gaan voor een fantastisch 2021   
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Aan alle clubbestuurders, trainers en judo liefhebbers die zich extra 
hebben ingezet om hun judoka’s zoveel mogelijk judo te laten doen, 

zoveel te delen. 

 

 

Samen vechten we terug voor het JUDO! 

 

 


