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Verslag BO vergadering 13/04/2021 

 
 

Plaats : Oudenaardsesteenweg 839 9420 Burst (fysiek of online) 

Aanwezigheden (online): Bart Demuynck (BDM), Rik Joye (RJ), Mike Van de Rostyne (MVdR), Marnix Vangheluwe 
(MVG), Jasper Lefevere (JL), Ronny Nilsen (RN), Peter Vermeir (PV), Geert Claes (GC) 
Er is voldaan aan het quorum 

Externen : Sophie Block (OM) 

Beginuur 19:00   

 

1.       Klassiekers  
Verslag BO 09/03/2021 goedgekeurd 
  
De nieuwe bestuurder Geert Claes wordt verwelkomd. 
Herschikking van de functies van het bestuursorgaan. 
Omwille van wijzigende beroepsomstandigheden zal Bart Demuynck zijn functie als voorzitter 
neerleggen na de BO vergadering van 11 mei. Hij blijft bestuurder. 
Mike Van de Rostyne wordt de nieuwe voorzitter vanaf 11 mei. 
Geert Claes wordt Financieel Beheerder vanaf 11 mei. Overdracht en begeleiding door MVdR is 
gewaarborgd. 
Jasper Lefevere wordt ondervoorzitter vanaf nu. 
Rik Joye blijft secretaris-generaal. 
 
Bedanking en huldiging: 
De uittredende bestuurders (DB, GV, BV) worden gehuldigd op het BK senioren.  
Denise en Gery worden erelid. 
Huldiging van RVDW omwille van zijn 9de dan te plannen op BK senioren.  
 
KBJB: de huidige delegatie naar de KBJB  (MVdR, BDM, RN) wordt aangevuld met Jasper 
Lefevere en Rik Joye. Peter Vermeir wordt mandataris van JV op de AV van de KBJB. 
Dit wordt meegedeeld aan FC van de FFBJ zodat de nodige vergaderingen op korte termijn 
kunnen georganiseerd worden (RJ). Omwille van corona gaat de voorkeur naar online 
vergaderen.  
 

Evolutie ledenaantal – Financiën: de beperking tot bubbels van 10 belemmert de initiaties. 
 
Nabespreking AV 27/03/2021: goed verlopen. De online presentaties waren soms iets te lang 
zodat het moeilijk werd voor de deelnemers om aandachtig te blijven. 
Dank aan alle medewerkers van deze geslaagde AV. 
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2. Goed Bestuur 
Statuten conform nieuwe wetgeving KBJB - BAV KBJB 20/02/21 neergelegd voor publicatie in 
het staatsblad. 
 
Agenda BO KBJB – visie – relancering Judo Belgium 
- judo Vlaanderen is klaar om op een constructieve manier de werking van de KBJB een nieuw 
elan te geven. 
- aandacht voor het inrichten van het BK in het najaar, zowel jeugd als senioren. 
 

3.       Beleid Basiswerking 

Software Clubadministratie: test op 21/4 
Wedstrijdsoftware: Target aflevering 1/9 U13, 1/1/2022 U13+ 
Doorvoeren aanpassingen LDB – 2e aanpassing  
Definitieve fase inschrijvingssysteem 16/04/21 – testen door RJ & JP Luypaert 
Opleiding LDB 30/03/21 
Webshop –collega’s opgeleid, klaar om te starten 
Voorstel Tatami Titans Trophy 
Innovatie met Studio Dott: akkoord, voorkeur voor projectprijs 
 
4. Corona 
Noodfonds: hoe clubs ondersteunen die niet deelnemen aan het JJF?  
Organisatie tornooien vanaf 01/09/21 – kalendercommissie 
BK senioren? Nu staat dit niet op programma+ 
 
5. Commissies 
CGT 
- zoals de samenstelling van de provinciale comités en de scheidsrechterscommissie worden de 
vervallen mandaten van de SDS-jury met één jaar verlengd.  
- het herwerken van de programma’s 1-3 dan: overleg met FFBJ en een projectplanning is 
vooraf noodzakelijk 
 
6.     Varia    
 - voorstel clubkoepels wordt besproken met de huidige koepels (RJ) met de bedoeling dit in 
het Intern Reglement op te nemen. 
- volgende vergadering behandelt de portefeuillehouders. 
- Volgende BO vergadering 04/05/2021 – niet de 2e dinsdag van de maand: af te spreken 
- Er werden geen belangenconflicten vastgesteld noch gemeld. 
 
 
Einde :  21.40 

  
Verslaggever:  Rik Joye  
 


