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Verslag BO vergadering 12/10/2021 

 
 

Plaats : Oudenaardsesteenweg 839 9420 Burst (fysiek of online) 

Aanwezigheden : Rik Joye (RJ), Mike Van de Rostyne (MVdR), Marnix Vangheluwe (MVG), Jasper 
Lefevere (JL) online, Peter Vermeir (PV), Geert Claes (GC) 

Externen : Sophie Block (OM) 

Verontschuldigd : Bart Demuynck (BDM), Ronny Nilsen (RN), 

Beginuur 19:15   

Er is voldaan aan het quorum 

1.       Klassiekers  
Verslag BO 14/09/2021 goedgekeurd 

Evolutie ledenaantal toegelicht aan de hand van de informatie beschikbaar op 
SharePoint. Het herstel van het ledenaantal is geruststellend.  
Mogelijkheden o.a. door Zelfverdediging. Een aantal clubs neemt reeds 
initiatieven. Een kans om ons aanbod uit te breiden door structurering en 
ondersteuning. Past zeker bij het project “Ik kan mijn vrouwtje staan”. 
 
2. Goed Bestuur  
Goed Bestuur (Sport Vlaanderen): te agenderen voor volgende vergadering: 
financieel comité en maandelijkse aandacht voor de kerntaken. 
AV 2022: 19 maart 
VZW: wetgeving bij publicaties dient gerespecteerd te worden. Precieze instructie 
naar alle delen van de organisatie wordt opgemaakt (RJ) en verspreid (OM). 
 
3. Branding 
Bijsturing is noodzakelijk. Alle documenten worden gestandaardiseerd conform 
de huisstijl. Alle publicaties volgen de huisstijl of zijn minstens compatibel. 
 
4. KBJB 

Contract Ippon Gear: opmerkingen voor BO Judo Belgium 19/10. 
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Judogi d’or: verdere uitwerking door GC en OM. Geschatte kosten 4K. Voorkeur 
voor hedendaagse, elektronische communicatie.  
Toekomstige edities af te spreken na 4 december. 
 

5. Financiën  
Mandaten: de formaliteiten worden afgewerkt 

Financieel Handboek wordt herwerkt (GC). Input steeds welkom. 
 

6. Beleid Basiswerking & Topsport 
Integrale kwaliteitszorg (BDM): initiële nota. Wordt vervolgd. 
BF Jeugdjudofonds: extra centen zijn verdeeld. Bijkomende communicatie over 
bewijslast te maken. 
 

7. Topsport 
De werking van de afdeling Topsport zal worden opgevolgd aan de hand van 
KPI’s (Kritieke Prestatie-Indicator). Op te stellen door JL en KS.  
Aanpassing van het contract van MvdH besproken en goedgekeurd. 
Een plan van aanpak van Mixed Teams (=Judo Belgium) blijft noodzakelijk.  
SRC hoort tot het algemeen beleid. Input van Topsport wordt gewaardeerd doch 
is geen deel van de structuur. 
Het huidige reglement dan-graden verleent faciliteiten aan succesvolle 
topsporters. Zij nemen best contact met CSG om af te spreken. 
Atletencommissie BOIC: het OB stelt Dirk Van Tichelt en Jasper Lefevere voor. De 
prioriteit van MC ligt bij medailles. 
Capaciteit dojo Topsportschool wordt uitgebreid. 
 
7. HR 
Functioneringsgesprekken TDT & OM en Communicatieplan (RN) worden 
voorbereid. 
Topsport heeft binnen de structuur een eigen werking wat het sportieve betreft. 
Duidelijke afspraken qua communicatie en samenwerking binnen de algemene 
structuur is voorafgaand aan het goed functioneren van de volledige federatie. 
 
8. Reorganisatie 
Innovatie en diversificatie: overzicht van de projecten en werkgroepen van CJvA 
met de huidige stand van zaken op te maken zodat tegen volgende vergadering 
de formele uitvoering van de voorgestelde reorganisatie volgt. 
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Na de huidige uiterst drukke periode rond competitie en events herwerken we 
deze activiteiten. Een grondige voorbereiding is de sleutel voor succes.  
 
9. Verslag CGT 

De communicatie naar CGT over de herwerking van het Intern Reglement met 
betrekking tot het erkennen van buitenlandse dan-graden was onvoldoende. 
Hogere graden: Het BO heeft de kandidaturen overlopen, 1 kandidatuur werd niet 
weerhouden. 
 
10. Varia 

- Ontslag OB als voorzitter VBR : bedanking te zenden 

- Judoclub Landen: verwelkoming te zenden 

- Promo Oishii chokolade: valt niet binnen onze werking 

- Selectieconvenant wordt doorgestuurd 

- Shiai Kruisem: toont eigenlijk de noodzaak van degelijke afspraken aan. Zie 
ook 8. 

- Contract FEDES: toelichting van de stand van zaken. Positie m.b.t. het zelf 
inrichten van stages te bepalen. 

 

Er werden geen belangenconflicten gemeld noch vastgesteld. 
 
Einde : 23.15 
Volgende meeting : 09/11/2021 
  
Verslaggever:  Rik Joye  
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