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1. Inleiding 
 

Beste ledenclubs, 
Beste judoka’s, 
 
De Algemene Vergadering dient zich opnieuw aan. Een tijd om terug te blikken op 
het jaar 2021. Een jaar waarin de Corona-pandemie onze sport nog heel wat parten 
heeft gespeeld, en dit weerspiegelt zich dan ook niet in het minst in het aantal leden. 
Het ledenaantal is nog steeds een heel stuk lager dan toen Corona onze levenswijze 
overnam. We zien wel dat er terug een groei is, echter is deze nog niet zo sterk dat 
hij het aantal leden dat ons heeft verlaten kan compenseren. 
 
Het was een extreem moeilijke tijd om onze sport, met alle regeltjes die ons werden 
opgelegd, en die nog eens om de haverklap veranderden, staande te houden. Ik wil 
daarbij iedereen bedanken die hiertoe zijn steentje heeft bijgedragen om op alle 
mogelijke manieren onze sport te blijven promoten, alternatieve 
trainingsmethoden uit te werken om toch de clubbinding met de leden niet te 
verwaarlozen. Mag ik jullie dan ook vragen om zeker de moed niet te verliezen, we 
moeten blijven investeren en onze sport uit blijven dragen als één van de meest 
complete sporten die er bestaat, zowel voor lichaam als geest. 
 
Als we naar 2021 kijken zijn er heel wat veranderingen gebeurd, het ledenbestand, 
de weg naar zwarte gordel, … allemaal zaken die onze sport aantrekkelijk moeten 
maken, die ons mee laten gaan met onze tijd, wat niet altijd zo voor de hand ligt in 
een sport met veel tradities. Het blijft dan ook een uitdaging voor kleine en 
middelgrote federaties om de professionaliteit die steeds meer en meer gevraagd 
wordt door alle instanties in te vullen via in hoofdzaak vrijwilligerswerk. Soms lukt 
niet alles van de eerste maal en stoten we hier of daar op kinderziektes, deadlines 
die niet gehaald worden, … Maar geloof ons dat we er alles aan doen om dit zo veel 
als mogelijk te vermijden en dit steeds met de beste bedoelingen. Onze federatie is 
niet meer de Vlaamse Judofederatie, maar is gemoderniseerd naar Judo 
Vlaanderen. Vernieuwing was er niet alleen in de naam, maar ook op de werkvloer 
zijn er een aantal nieuwe gezichten. Ik mag dan vandaag ook trots zijn op het team 
dat we hebben en wil hun hierbij bedanken voor hun inzet en veel succes wensen 
voor de komende periode waar nog heel wat uitdagingen op zich laten wachten. 
 
Ook was 2021 een jaar van verlies. Onze eigen meester, Eric Veulemans, de bezieler 
van het judo voor vele (Vlaamse) judoka’s, heeft ons abrupt verlaten. Velen onder 
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ons dachten dat Eric het eeuwige leven was gegeven, hoe hij steeds het 
enthousiasme in de lessen hield, de verfijning die hij kon brengen, de verhalen van 
hoe, wat en waarin sommige zaken hun oorsprong vonden, kon hij als de beste 
weergeven. We zullen hem blijven missen. 
 
Het was echter ook een jaar van winst. Op sportief vlak was 2021 een magisch jaar, 
een jaar om nooit te vergeten. Met onze topper Matthias Casse hebben we een 
uitzonderlijk talent in onze rangen, een wereldkampioen, de eerste ooit bij de 
mannen, tevens brons op de Olympische Spelen, meermaals medaillewinnaar op 
verschillende internationale tornooien van het hoogste niveau. We mogen met 
allen trots zijn, hij is een voorbeeld voor velen en kan onze instroom alleen maar ten 
goede komen. Natuurlijk hebben we nog andere toppers naast Matthias die het 
uitstekend doen op internationaal niveau, hierbij denk ik dan ook aan Toma, Amber, 
Mina, Ellen en Jeroen. De Olympische rankingsperiode biedt zich binnenkort 
opnieuw aan en ik wil hen dan ook allen heel veel succes toewensen voor de 
toekomst. 
 
Als laatste wil ik dan zeker ook mijn Bestuursorgaan bedanken voor het vertrouwen 
die ze me schonken om na mijn jaren als financieel beheerder, 
penningmeester/schatbewaarder de fakkel over te nemen van Bart Demuynck en 
het voorzitterschap waar te nemen. Wie me kent, weet dat ik dit met heel wat 
overtuiging doe, judo heeft al vele jaren een plek in mijn hart veroverd en dit zal zo 
blijven.  
 
Sportieve groeten en tot op of naast de mat, 
 
Mike Van de Rostyne 
Voorzitter Judo Vlaanderen 
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2. Omkadering Judo Vlaanderen 
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2.1 Structuur van JV 

2.1.1 Organogram van Judo Vlaanderen 

2.1.2. Beleidsorganen 

2.1.3. Vast personeelskader 
2.1.4. Overzicht van andere bij de werking betrokken 
organen 

2.1.5. Overzicht van andere bij de werking betrokken 
medewerkers 

2.1.6 Clubs/leden 

2.1.7 Vrijwilligerswerking 
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2.1 Structuur van de federatie 

2.1.1 Organogram 20/12/2021  
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2.2.2 Beleidsorganen 

 

A. Algemene Vergadering (AV) (zie statuten gewijzigd op 17/10/2020 op BAV) 

 

• De Algemene Vergadering is het hoogste gezag van de federatie.  

• 20201017 Statuten JV 17 oktober 2020 (judovlaanderen.be) 

• Ze is samengesteld uit alle leden en wordt voorgezeten door de voorzitter van het 
Bestuursorgaan of de plaatsvervanger door hem aangesteld of bij gebreke aan 
aanstelling het oudste aanwezige bestuurslid. 

 

Bevoegdheden  

• het wijzigen van de statuten; 

• het benoemen en het ontslaan van bestuurders; 

• het goedkeuren van de begrotingen en de rekeningen; 

• de kwijting aan de bestuurders; 

• het uitsluiten van een lid; 

• het ontbinden van de vereniging JV; 

• het bepalen van de bestemming van de goederen bij ontbinding van de vereniging; 

• Stelt jaarlijks de ledenbijdragen vast. 
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B. Bestuursorgaan (BO) 

 

Alles over ons Bestuursorgaan kan u terugvinden op onze website. 

Bestuursorgaan Judo Vlaanderen - Judo Vlaanderen 

Dit jaar was er een voorzitterswissel door werk in buitenland van Bart Demuynck. Er werd al gedacht aan opvolging 
van Mike Van de Rostyne als penningmeester. Geert Claes heten we dan ook van harte welkom als nieuwe 
penningmeester. 

Op 06/12/2021 gaf secretaris–generaal Rik Joye zijn ontslag. We betreuren dit ten zeerste, toch kunnen we Rik enkel 
bedanken voor zijn jarenlange inspanning bij Judo Vlaanderen. Zonder Rik waren we nooit op het punt 
aangekomen waar we nu staan. 

We hebben 5 kandidaturen binnen gekregen na onderstaande communicatie waar na evaluatie van de 
aanwezige bestuursleden 3 functieprofielen werden opgesteld en er dus 3 vacatures openstonden, 2 kandidaturen 
werden weerhouden. We zijn benieuwd naar de verkiezing op zaterdag 19/03/2022. 

3 Vacatures voor bestuurslid Judo Vlaanderen - Judo Vlaanderen 

Het BO koos voor een duidelijke afscheiding tussen beleid voeren en controleren en opteerde voor de functie 
Operationeel Manager om de operationele werking over te laten aan de medewerkers van de organisatie. In het 
vernieuwde Intern Reglement (hfst. 3) staat er duidelijk beschreven waarvoor de BO-leden instaan en wat de 
precieze verantwoordelijkheden en taken van de OM zijn. Tijdens 2021 is er hard getimmerd aan optimalisatie van 
de interne structuur van portefeuillehouders, dossierbeheerders en de relatie met de commissies en leden/clubs. 
Nu dient de uitvoering hiervan gecommuniceerd en nauwgezet gehandhaafd te worden om een goede werking 
binnen Judo Vlaanderen te garanderen. 

 

2.1.3 Vast personeelskader Judo Vlaanderen in 2021 

 

In 2021 mogen we Thanée Herregodts (sinds augustus) als verantwoordelijke voor events en Silke Vervaet (sinds 
maart) als clubondersteuner verwelkomen. Na de aankomende digitalisering van administratieve processen zal 
Silke zich volledig kunnen inzetten als clubondersteuner. 
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C. Team Judo Vlaanderen vzw 2020  
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Sophie Block 
Operationeel 

manager 
Master LO, Trainer B judo 

1 VTE 

 

Silvia Buysens 
Graden & 

technieken // Judo 
voor Allen 

Bachelor LO, Trainer A 

Thanée 
Herregodts 

Events & 
Sponsoring 

Bachelor 

Leen Dom 
DSKO en andere 

projecten  
Master LO, Trainer A judo 

0,8 VTE 

Nadia De Baer 
Medewerker 
boekhouding 

1 VTE 

Silke Vervaet 
 

Clubondersteuner 
Bachelor 

1 VTE 

 

Christian Pierre 
Communicatie- 

verantwoordelijke 
Master  

1 VTE 

 

To
ps

po
rt

 

  

 

 

  

 
Koen Sleeckx 

Technisch 
directeur topsport 

Ex-topatleet, Trainer A 

Sally Scheers 
Administratief 
medewerker 

Bachelor 

Tijl Lindekens 
Kwaliteitsmanager 

Topsport 
Master LO, Trainer A, 

Mark Van der Ham 
Trainer Topatleten 

Trainer A judo, 6e Dan 

 

Damiano 
Martinuzzi 

Trainer Toma 
Nikiforov 

Dirk Van Tichelt 
Ex – topatleet, master LO,  

Trainer A 
1 VTE 

 

Franklin Reyes 
Trainer A judo, 5e Dan 

1 VTE 

 

  

     

Sören Hapers  
Trainer A judo, 5e Dan 

1 VTE 

Motion Lab  
Paramedische 

begeleiding 
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D. OVERZICHT BASISWERKING EN BELEIDSFOCUSSEN 

 

BA
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 Organiseren van competitieve sportbeoefening per provincie 

Organiseren van recreatieve sportbeoefening per provincie 

Organiseren van kaderopleiding en bijscholing 

Begeleiding van de aangesloten clubs en informatieopdracht uitvoeren 

Promoten eigen sporttak 

BF
 

Beleidsfocus topsport 

BF
  

Beleidsfocus Laagdrempelig Sportaanbod 

BF
 

Beleidsfocus innovatief sporten 

BF
 

Beleidsfocus Jeugdsport 

 

BO : Basisopdracht 

BF : Beleidsfocus 

 

Met de komst van het nieuwe decreet kwam er ook een belangrijk luik goed bestuur bij : 

 

G
oe

d 
be

st
uu

r 

Transparantie 
Democratie 
Interne verantwoording en controle 

 

E. BETROKKENHEID PER MEDEWERKER BIJ DE BASISWERKING EN BELEIDSFOCUSSEN  

 

 Contactpagina: https://www.judovlaanderen.be/contact/ 

Organigram algemene federatie: https://www.judovlaanderen.be/wp-
content/uploads/2021/12/organigram_JV_02.12.2021.pdf 

Organigram Topsport : 

Organogram-Topsport-JV.pdf (judovlaanderen.be)  
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 2.1.4 Overzicht van commissies binnen Judo Vlaanderen 
 

Het Bestuursorgaan van Judo Vlaanderen vindt het heel belangrijk om zich te laten omringen door experten in hun 
deeldomein. Deze commissies geven advies aan het Bestuursorgaan. 

Hieronder een overzicht van de bestaande officiële organen:  

A. Topsport Topsportcommissie 

B. Provinciale werking Provinciale comités (ANT, VBR, WVL, OVL, LIM) 

C. Raad van Hogere Graden 

D. Beleidsadviescommissie 

Commissies zijn blijvende structuren verantwoordelijk voor organiserende taken binnen JV.  

E. Sporttechnisch • Graden en technieken 

         Gradenjury 

• Judo voor Allen 

• Sportcommissie 

F. Organisatorisch • (Nationale) Wedstrijdorganisatiecommissie 

• Kalendercommissie 

• (Nationale) Scheidsrechterscommissie 

G. Tucht, ethiek, BAS en Vlaams 

Sporttribunaal 

• Tuchtcommissie 

• Ethische commissie 

• Medische commissie 

• BAS (beroepscommissie) 

• Vlaams Sporttribunaal (doping & ethiek) 

H. Topsport • Topsportcommissie 

• Sportcommissie 

I. Werkgroepen worden opgericht rond het realiseren van concrete projecten. 

J. Andere Nationaal paritair comité 

 

Op onze website kan je het overzicht bekijken van al onze vrijwilligers en verenigingswerkers binnen elke commissie 
binnen Judo Vlaanderen via Commissies - Judo Vlaanderen. 
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2.1.5 Overzicht van onze vrijwilligers, verenigingswerkers en freelancers 
 

Een overzicht van engagement binnen Judo Vlaanderen: 

- Projectgroepen, werkgroepen rond een bepaalde topic, beperkt in de tijd; 

- Het geven van provinciale en federale trainingen en talentendagen; 

- Het geven van VTS-opleidingen; 

- Herwerken, herschrijven van VTS-opleidingen; 

- Het geven van bijscholingen of inspiratiesessies; 

- Het geven van technisch onderricht; 

- Gradenjury bij SDS examen; 

- Organisatie tornooien en events; 

- Arbitrage tornooien; 

- Bepaalde IT-gebeuren binnen JV. 

 

Dank aan alle vrijwilligers die in 2021 meehielpen aan een goede werking van Judo Vlaanderen. Zonder jullie zouden 

we onze basistaken nooit kunnen uitvoeren. 

 

2.1.6 Clubs/leden 
 

• Openingen 2021: 
❖ 2 clubs: 1015 JC Berendrecht – 2018 JC Landen 

 
• Sluitingen 2021:  

❖ 3 clubs: 2016 Brussels Hoofdstedelijk Gewest (04/08/2021) – 3002 JC Pierre Sam (01-07-2021) – 3039 JC Deerlijk 
(07/07/2021) 
 

• Fusies 2021: 
❖ / Nihil 
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2.1.7 Vrijwilligerswerking 
 

• JV voldoet aan de informatieplicht 

Elke persoon die vrijwilligerswerk verricht voor Judo Vlaanderen vzw dient jaarlijks zijn/haar keuze van 

vrijwilligerswerk door te geven, nl. reële of forfaitaire onkostenvergoeding.  

Administratie Vrijwilligers binnen Judo Vlaanderen - Judo Vlaanderen 

• Vrijwilligersverzekering 

Vrijwilligers zijn tijdens de uitvoering van hun vrijwilligerswerk automatisch en zonder bijkomende formaliteiten 

verzekerd voor de waarborgen "burgerlijke aansprakelijkheid" en "lichamelijke ongevallen" (polis nr. 45.154.582 voor 

niet-leden; polis 45.154.404 voor leden-vergunninghouders). 

 

Het is zeer belangrijk dat we kunnen blijven steunen op vrijwilligers. Daarom dienen we deze te waarderen. Dit kan door 

hen in de kijker te plaatsen en te bedanken tijdens de ‘Week van de Vrijwilliger’ of door een valabel systeem te gaan 

bedenken om onze vrijwilligers ‘eervolle onderscheidingen’ te geven (IR hfst 10). Dit wordt een project in 2022. 
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Onkostenvergoedingen vrijwilligers 2017 - 2021 

Forfait

Reeel

Verenigingswerk
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2.1.8 Aantal sportongevallen 
 

Hierbij het aantal dossiers die we tot vandaag ontvingen voor onderstaande polissen: 

  2019 2020 2021 

45.138.404 605 213 265 

45.138.408 21 17 29 

45.154.582 0 0 0 
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2.2. Judo Vlaanderen in cijfers 
 

Deze gegevens komen van het kennisplatform van Sport Vlaanderen. Deze gegevens zijn steeds beschikbaar van het 
voorgaande jaar, in dit geval het jaar 2020. De laatste cijfers van 2021 dienen we zelf te bewerken. Enkel waar deze 
cijfers extra belangrijk zijn, zullen we de juiste cijfers van 2021 beschikbaar stellen. Vanaf 2022 gaan we alle KPI’s van 
Judo Vlaanderen direct digitaal beschikbaar hebben in ons digitaal dashboard (project digitalisering juni 2022). 

De gegevens van het kennisplatform van Sport Vlaanderen zijn extra interessant omdat je je als federatie kan 
benchmarken t.o.v. alle andere sportfederaties. 

Graag verwijzen we naar Thema Sportfederaties | Sport Vlaanderen om het overzicht van elke specifieke sport te 
kunnen bekijken. 

Ook is er veel data beschikbaar per thema via Thema Open Data | Sport Vlaanderen. 

We merken ook dat onze judoka’s tevens andere sporten beoefenen, wat natuurlijk een vertekend beeld kan geven. 
Data zijn interessant, toch dienen deze steeds met voorzichtigheid gehanteerd te worden. 

Aantal clubs 

 

Hierdoor zijn we met 204 clubs in Judo Vlaanderen.  

Ledenaantal  

In onderstaande fig. 1 kan je zien dat er een ledendaling van 19,59% is. 

    

 Fig. 1 : Ledenaantal Judo Vlaanderen 2014 - 2020 

mailto:info@judovlaanderen.be
http://www.judovlaanderen.be/
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Dit grote verschil van 19,59% t.o.v. een daling van maar 1,91% kan te wijten zijn dat er bepaalde outdoor 
sporten een echte toestroom kenden zoals tennis, wandelen, fietsen, padel, golf, ...  Dit waren de sporten die 
tijdens Corona meer beoefend konden worden. Daar judo een indoor contactsport is, lijkt het logisch dat 
bepaalde judoka’s tijdelijk of voorgoed wegbleven. We weten dat er in 2021 (fig. 2) een stijging plaatsvond 
en we tot 15.749 leden kwamen, hetgeen nog steeds 1.625 leden minder zijn of een daling is van 9,4%. 
Eerlijkheidshalve verloren we voor Corona reeds geleidelijk aan terrein t.o.v. andere (vecht)sporten. We 
dienen zeker in eerste instantie naar onze eigen werkpunten en uitdagingen te kijken dan het aan externe 
redenen te wijten. 

Regio Totaal Mannen Vrouwen 

WVL 4138 3059 1079 (26,3%) 

OVL 4309 3251 1058 (24,6%) 

ANT 3395 2537 858 (25,3%) 

VBR 2194 1650 544 (24,7%) 

LIM 1713 1275 438 (25,5%) 

Totaal 15749 11772 3977 (25,2%) 

 Fig. 2: Ledenaantal Judo Vlaanderen 01/02/2022 

We zien dat de vrouwen en meisjes met 3.977 zijn binnen Judo Vlaanderen, dit is 25,2% van alle leden. Een 
genderbeleid binnen JV dringt zich op. De voorbereidingen zijn getroffen om in maart 2022 een 
projectmaand betreffende dit topic te organiseren. Leden tot 15 jaar bedragen 70,9% van al onze leden (fig. 
3). 

 

Leeftijd Totaal 2020 Totaal 2021 

<7 3035 (22,8%) 3402 (21,6%) 

8-11 4447 (33,4%) 5292 (33,6%) 

12 - 15 1929 (14,5%) 2472 (15,7%) 

16-18 685 (5,1%) 850 (5,4%) 

19-25 676 (5,1%) 850 (5,4%) 

26 - 45 1268 (9,5%) 1591 (10,1%) 

46 - 54 515 (3,9%) 583 (3,7%) 

55+ 775 (5,7%) 709 (4,5%) 

Totaal 13330 (100%) 15749 (100%) 

 Fig. 3: percentage leeftijden in Judo Vlaanderen voor 2020 & 2021 

 

We merken dat onze judosport voornamelijk door jonge kinderen beoefend wordt in vergelijking met het 
gemiddelde van alle gesubsidieerde sportfederaties. Daar ligt de gemiddelde leeftijd van 32,1 jaar merkelijk 
hoger dan 16,8 jaar bij Judo Vlaanderen (Fig. 4). 

mailto:info@judovlaanderen.be
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Fig 4: Leeftijdsgroepen binnen JV tov andere sportfederaties 

 

Grootte en rechtsvorm 

 

Fig. 5: Grootte en rechtsvorm van clubs binnen JV tov andere sportfederaties 

Binnen Judo Vlaanderen mogen we blij zijn met het relatief hoge aandeel (63,2%) vzw-clubs, zeker als je 
dit vergelijkt met het gemiddelde van alle gesubsidieerde sportfederaties (fig. 5). 
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Spreiding clubs per provincie 

In onderstaand taartdiagram kan je het aantal clubs per provinicie terugvinden. Er wordt geen rekening 
gehouden met het aantal inwoners per provincie. Het is dan ook moeilijk om uitspraken te doen enkel op 
basis van deze cijfers (fig. 6). 

 

Fig. 6 : Spreiding clubs per provincie tijdens 2020 

 

Top 20 clubs in 2020 

Ondanks corona konden deze onderstaande clubs (fig. 7) toch nog rekenen op een groot 
aantal leden. Ook al zegt het aantal leden in een club niet alles, wensen we deze top 20 van 
clubs graag mee te delen . 

 

Fig. 7: Top 20 clubs hoogste aantal leden 
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Algemene drop-out JV  

We zien een grote drop-out van judoka’s t.o.v. andere sportfederaties. Er is een algemene grotere instroom 
en minder retentie dan in andere sportfederaties (fig. 8). 

 

Fig. 8: Algemene drop-out JV t.o.v. sportfederaties 

 

Drop-out man/vrouw 2020 

 

Fig. 9: Afhakende sporters per geslacht en leeftijd. 
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Ook voor Corona kenden we binnen JV een grote drop-out (fig. 9). Er zijn steeds vele nieuwe instromers die 
na een relatief korte periode weer stoppen. Hoe we deze jonge sporters beter kunnen aanspreken, is de 
hamvraag van de komende jaren. Deze drop-out is gelijkaardig bij jongens/mannen en meisjes/vrouwen. 
De drop-out is veel lager naarmate de leeftijd van de judoka.  

In het damesproject merkten we op dat de drop-out in de belangrijkste categorie hoog ligt in judo t.o.v. 
andere sporten, toch verschilt deze niet tussen meisjes/dames en jongens/vrouwen. We moeten bekijken 
wat we hiervoor dienen te doen om deze drop-out tegen te gaan? Ook is de drop-out niet significant hoger 
gedurende 2014-2020.  
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Aantal DAN-graden (verhogingen) 

In onderstaande fig. 10 zien we het aantal van alle behaalde 1e-3e DAN- en 1e Kyu-graden binnen Judo 
Vlaanderen. 

 

JAAR 1D 2D 3D 4D 5D 6D+ TOT 

2016 103 31 10 2 4 5 155 

2017 115 26 8 10 4 1 164 

2018 86 25 20 2 6 1 140 

2019 80 13 8 0 1 5 107 

2020 44 0 0 0 0 0 44 

2021 30 2 4 0 3 10 49 

Fig .10: DAN-graden van 2016-2021 

Door Corona was er in 2021 opnieuw geen normaal werkingsjaar voor de organisatie van de Shodan Shiken. 
We hebben gepoogd om deze optimaal te organiseren met aandacht voor de van kracht zijnde Corona-
maatregelen. Slechts volgende Shodan Shiken examens gingen door: 

- SDS 1Dan op 05/09/2021 te Zwijndrecht; 
- SDS 1Dan op 06/11/2021 te Brugge; 
- SDS 1Dan op 07/11/2021 te Zwijndrecht; 
- SDS 2Dan en 3Dan op 03/10/2021 te Zwijndrecht. 

De achterstand van de aanvraag dossiers 1ste Dan opgelopen in het voorjaar 2021 werd in het najaar quasie 
volledig weggewerkt door de organisatie van een extra SDS 1ste Dan op 06/11/2021 te Brugge. Het geplande 
examen voor hogere graden 5de Dan en hoger van juni 2020 en juni 2021 kon gelukkig doorgaan in 
december 2021 door kort op de bal te spelen en snel een extra organisatie in te lassen in december 2021. 
Dank aan de deelnemers en juryleden voor hun flexibele instelling. 

Evolutie aantal trainers 

Dit topic wordt besproken in uitleg basiswerking onder puntje ‘VTS & bijscholingen’. 

Officials binnen Judo Vlaanderen 

Binnen Judo Vlaanderen kampen we al enige tijd met een tekort aan officials, zowel tijdopnemers als 
scheidsrechters. Dit is een algemeen fenomeen dat we in vele federaties terugvinden, ook vrijwilligers in het 
algemeen vinden, blijkt steeds minder evident. 

In onderstaande tabel fig. 11 vindt men een overzicht van het aantal actieve officials. 

We zitten met een totaal van 105 actieve officials die minstens 3 keer in actie kwamen over 4 seizoenen 
waaronder 1 seizoen van COVID en het afgelopen halve seizoen. De lat om te spreken over actieve officials 
is zeker niet hoog gelegd. 

mailto:info@judovlaanderen.be
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We hebben zeker ook respect voor officials die vooral willen meehelpen aan lokale events. Verder zijn er 
mensen die een dubbele functie hebben en uiteraard per dag maar 1x inzetbaar zijn of reeds de 
wedstrijdorganisatie verzorgen. 

Regio Vanaf 1x 10 >15 >20 

officials 105 82 67 57 

SRers 52 45 38 31 

TOers 53 38 30 27 

Fig. 11: Aantal actieve officials die >10, >15 of >20 tornooien begeleid hebben over ‘4’ seizoenen 

 

We bekijken in fig. 12 graag naar het aantal mannelijke t.o.v. vrouwelijke officials. Het valt op dat er 
aanmerkelijk meer vrouwen neigen naar een rol als tijdopnemer dan scheidsrechter, niettegenstaande dat 
we wel over een absolute topscheidsrechter IJF beschikken. De heren neigen meer naar een rol als 
scheidsrechter met 80,8% van het algemene scheidsrechterkorps. 

 

         
FIG.12: Overzicht 
mannen en 
vrouwen bij actieve 

officials 

 

Evoluties sportfederaties 

We zijn heel tevreden over onze positief evoluerende scores van Goed Bestuur en Kwalificatiegraad van 
onze trainers. Ondanks deze mooie evoluties zijn er steeds minder subsidies beschikbaar voor meer 
sportfederaties.  

Het wordt steeds belangrijker om zelf financieel krachtig te worden en extra inkomsten te generen om deze 
dalende trend op te kunnen vangen. 

 

 

  

Regio Vrouwen Mannen Totaal 

SRers 10 (19,2%) 42 52 

TOers 32 (79,6%) 21 53 
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3. Rapportering werking 2021    
 

3.1 Algemeen 
 

Ook dit jaar was een jaar zonder vooraf plannen en afwachten op hetgeen komen zou. We hopen alvast 
dat 2022 in dat opzicht wat hoopgevender zal zijn. 

Aangezien we moeten blijven inzetten op alternatieve inkomsten door verlaging subsidies, zijn we blij om 
onze nieuwe concullega’s van de Vlaamse Karatefederatie na Motorsport Vlaanderen te mogen 
verwelkomen in ons kantoor.  

3.1.1.  Corona 
 
Door Corona zijn de kampioenschappen jeugd verhuisd naar oktober en november. Heel veel activiteiten 
werden wederom on hold geplaatst. Het wordt dus afwachten wanneer deze activiteiten opnieuw in 
normale omstandigheden kunnen plaatsvinden. Aantal bijscholingen en activiteiten JV verplaatst en ‘on 
hold’ - Judo Vlaanderen 

Ook werd er een Open BK georganiseerd in Herstal. Dit was voor velen een moment waar naar uitgekeken 
werd. Ook enkele toppers waren van de partij.  

• Callant Cup 2021: anders dan anders - Judo Vlaanderen 

• Shodan Shiken te Zwijndrecht en Brugge (Corona Editie); 
• SDS Hogere Graden Shodan Shiken: inhaalbeweging examens hogere graden - Judo Vlaanderen 
• Paar shiai; 02/10/2021 te Kruisem en 31/10/2021 te Zonhoven 
• Verplaatste PK’s , VK en BK jeugd  

VK Jeugd 2021 te Nevele: prima organisatie en spannende kampen - Judo Vlaanderen 
BK Jeugd 2021: Stille strijd om Belgisch goud - Judo Vlaanderen 

• Open BK SEN te Herstal: blij weerzien op de tatami - Judo Vlaanderen 

• Paar bijscholingen en afwerking van (aspirant)initiator 

• Online trainingen, MVDH en Tom Steensels voor G – judoka’s 

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.  
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3.1.2. Vrijwilligers en officials 

 

De ‘Week van de Official’ vond in 2021 plaats van 1 t.e.m. 10 oktober. 

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. 

Om de ‘Week van de Official’ in de spotlight te plaatsen, werd de week in september reeds 
aangekondigd op onze website, alsook het panelgesprek ‘Respect op en naast het veld’ dat door 
VSF en Centrum Ethiek in de Sport op 5 oktober werd georganiseerd  

Bedankt aan alle officials! Herbekijk hier onze videoclip.  

Verder werden er gedurende de ganse camapgneweek dagelijks visuals en korte 
videogetuigenissen van scheidsrechters en tijdopnemers gepubliceerd op onze sociale media 
kanalen.  

   

Dit kadert in het actieplan van de 
scheidsrechterscommissie.  
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Net zoals we onze judoka’s aankondigen als zij naar een tornooi vertrekken, wordt dat nu ook 
voor scheidsrechters gedaan. 

 

 

3.1.3. Judo Belgium 

 

Judo Belgium kreeg een nieuw logo. Hiervoor werd een wedstrijd 
georganiseerd. Het winnende design is van Arno Wynant, 
professioneel designer én zelf judoka. Je leest er meer over in 
het artikel op onze website: Logowedstrijd Judo Belgium: design 
Arno Wynant unaniem door juryleden JV en FFBJ verkozen - Judo 
Vlaanderen 

 

Ook voor de Gouden Judogi d’or werd een nieuwe branding 
uitgewerkt. Het Gala van de Gouden Judogi d’or heeft jammer 
genoeg door COVID-19 niet kunnen plaatsvinden. 

De website Judo Belgium kent tevens zijn intrede. Hiermee 
hopen we, samen met zusterfederatie FFBJ, judo nationaal en internationaal beter op de kaart 
te plaatsen met als credo #strongtogether. 

We hoopten allemaal dat Heidi Rakels de nieuwe voorzitter van het BOIC zou worden. Haar 
kandidatuur werd wat te laat gelanceerd om echt kans te kunnen maken. Cf. artikel Voormalig 
topjudoka en bronzen Olympiër Heidi Rakels kandidaat-voorzitter BOIC - Judo Vlaanderen 

We zijn evenwel verheugd dat Heidi lid is van onze topsportcommissie. 
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3.1.4. Digitalisering 

Er werden talloze aanpassingen toegepast aan het ledenbeheer en het inschrijvingssysteem. Op aangeven 
van de clubs zijn er al heel wat zaken veranderd. We blijven steeds luisteren naar de opmerkingen van alle 
gebruikers.  

In 2022 kennen de nieuwe care systemen hun intrede alsook de hele opzet van live streaming. In 2021 is hier 
heel veel voorbereidend werk aan vooraf gegaan. 

De wedstrijdsoftware van U13 is af, dient nog uitgerold te worden in 2022. De poulewedstrijden kunnen 
georganiseerd worden door de nieuwe wedstrijdsoftware van Judo Vlaanderen. Vanaf September 2022 zal 
dit ook mogelijk zijn voor U15+ wedstrijden. In 2021 is hier al veel werk in gestoken om output te krijgen in 
2022. 

Hier alvast een algemeen overzicht van de digitalisering via Update Digitalisering binnen Judo Vlaanderen 
- Judo Vlaanderen 

In 2022 kijken we alvast uit naar nog meer positieve veranderingen. 

3.1.5. JV blijft verder inzetten op communicatie 

In 2021 zagen we een vooruitgang qua communicatie events, bijscholingen en waardering van 
vrijwilligers, alsook fiere nieuwe DAN-graden etc. Er is een enorme vooruitgang qua 
communicatie, dit door de nieuwsbrief aan te passen, extra in te zetten op onze sociale media. 

Het was noodzakelijk om onze website opnieuw inhoudelijk en structureel onder handen te 
nemen. De 2e fase dient doorgevoerd te worden. De clubs krijgen terecht op hun eigen stek onder 
‘ik ben een clubmedewerker’ waar alle relevantie informatie voor de clubs verzameld wordt, dit 
wordt in 2022 een aandachtspunt, alsook wordt de kalender aangepast op basis van de 
opmerkingen en noden van onze leden. 
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3.2 Basiswerking binnen JV 

3.2.1.  Rapportering basiswerking 2021 

 
In 2021 werd de herwerking en de digitalisering van de opleidingen initiator, instructeur B en trainer 
B op gang getrokken. Ook de aanzet voor de visieteksten van de hogere opleidingen werden 
gedaan. Door een tussentijdse hervorming van de overkoepelende trainersstructuur bij de 
Vlaamse Trainersschool sleept de finalisering van deze visieteksten langer aan dan gehoopt. 
Deze hervorming brengt vertraging, maar is daarentegen een zeer positieve evolutie waar we als 
unisportfederatie meer kansen krijgen om op maat van de judotrainer opleidingen aan te bieden. 
Een nieuwe VTS-structuur vraagt uiteraard nieuwe uitdagingen.  Een heel team met bekende en 
nieuwe enthousiastelingen helpen de DSKO hierbij. 
 
Deze pijler, met name de bijscholingen en opleidingen, wordt eveneens meer in ‘the picture’ 
geplaatst op sociale media en er wordt een trainersnieuwsbrief uitgegeven. Ook het 
trainersplatform werd een feit. Trainersplatform voor inspiratie - door Judo Vlaanderen 
 

 
 
Tijdens de VTS+ Marathon in maart 2021 waarin de Vlaamse Trainersschool een maand lang 
digitale webinars aanbood, nam Judo Vlaanderen 4 weken na elkaar deel met 4 verschillende 
topics. Ook de API-opleidingen werden digitaal aangeboden. In het najaar slaagden we er nog in 
een opleiding ‘Get Fit 2 Judo’ en een opleiding ‘Dollen & Rollen’ fysiek te laten doorgaan. De 
bijscholingsdag van 19 december werd dan weer deels verplaatst door de stijgende 
besmettingscijfers. Voor de opleiding ‘Shodan-shiken, aan de andere kant van de tafel’ 
schakelden we naar een digitaal format. 
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In 2021 werd er hard gewerkt aan het meerjarenontwikkelingsplan dat de basis is voor de 
begeleiding van onze judoka’s en bijgevolg ook onze trainersopleidingen. Een grote groep aan 
medewerkers en vrijwilligers heeft intensief gesleuteld aan de verschillende leerlijnen en 
onderdelen van dit meerjarenontwikkelingsplan dat op dit moment nog in een fase van 
uitwerking en bijsturing zit. In de komende maanden en jaren zal dit stap voor stap worden 
uitgerold.  In de periode 2022-2025 worden alle trainersopleidingen hier verder op afgestemd. 

De trainersopleiding 2021 stond voornamelijk in het teken van het afwerken van lopende 
opleidingen die door Corona onderbroken waren. Twee opleidingen initiator, de opleiding 
instructeur B en de aanvullende module 55+ opgestart in 2020, liepen ook door in 2021. In 2021 
organiseerden we een opleiding initiator te Mortsel en een opleiding aspirant-initiator te Brugge 
waarvan enkel de aspirant-initiators hun attest behaalden in 2021.  Vorig jaar telden we dus 
opnieuw een beperkt aantal nieuwe trainers. 
 
De cijfers voor 2021 worden pas kenbaar gemaakt in juni 2022. Daarom baseren we ons voor 
deze meting op de officiële cijfers van 2020. 

 

Fig. 13: kwalificatiegraad trainers Judo Vlaanderen 

De kwalificatiegraad is in 2020 niet gedaald, in tegendeel zelfs gestegen. Echter merken we in 
onze cijfers dat dit vooral te wijten is aan de vermindering in ledenaantal en niet zozeer in de 
stijging van het aantal gekwalificeerde trainers.   
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Voor 2020 merken we een grote drop-out van 28.7%. De Corona-pandemie zien we hier als 
voornaamste oorzaak. Trainers hebben hun taak als trainer niet meer opgenomen of zaten nog 
in een periode van onderbreking. 

 

Fig. 14 : Drop-out trainer Judo Vlaanderen 

 

Fig. 15:  Drop-out per opleidingsniveau trainers Judo Vlaanderen 

2021 was opnieuw een jaar waarin we weinig nieuwe trainers hebben gevormd. Maar waarin achter de 
schermen hard is gewerkt door een grote groep gemotiveerde docenten en vrijwilligers. Het is dan ook op 
zijn plaats om al deze medewerkers te bedanken voor alle inzet en inspanningen. Met de herwerking naar 
aanleiding van het meerjarenontwikkelingsplan, de nieuwe VTS-structuur en de kansen die de digitalisering 
ons bieden, rekenen we op een vooruitgang en vernieuwing die veel trainers en judoka’s inspireert om zich 
in te schrijven voor een (hogere) trainersopleiding.   
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3.2.1.  Beleidsfocus Jeugd - clubondersteuning 
 

Doordat er heel wat aanpassingen aan het ledenbeheer gepland staan, 
heeft onze clubondersteuner Silke Vervaet nog niet veel tijd gehad om zich 
te focussen op clubondersteuning. Wel heeft ze voorbereidingen kunnen 
treffen om in 2022 deze taak van harte te kunnen uitvoeren. Digitalisering 
van het JeugdJudoFonds (gepland 28/03/22) en de digitale vergunning 
(April 2022) maken dat Silke meer tijd krijgt voor het echte werk. Kennen 

jullie Silke nog niet? Dan zal daar vanaf 2022 verandering in komen. 

De meet-up clubs waren heel moeilijk te organiseren daar deze opzet vooral fysieke 
aanwezigheid vereisen voor netwerking achteraf.  

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

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 factsheet van 2021 bekijken.  

78 judoclubs beloond door JeugdJudoFonds - Judo 
Vlaanderen 

Extra injectie van 30.000€ vanuit noodfonds van 
Sport Vlaanderen. 

Deelname JeugdJudoFonds wordt 3x beloond vanuit 
Sport Vlaanderen - Judo Vlaanderen 

Vanuit het noodfonds van Sport Vlaanderen werden 
online lessen stay fit (MVDH) en G-judo lessen (Tom 
Steensels) betaald. 

Ook werden deelnemers van opleidingen beloond met een interessant boek. 
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3.2.2.  Beleidsfocus laagdrempelig sporten 

 

Het project ‘Rollen en Dollen met Kim & Ono en Neku’ kende haar eerste 
bijscholing voor onze trainers te Brugge op 09/10/2021. Ook stak Corona 
opnieuw een stokje tussen de deur om de geplande opleiding te 
Zwijndrecht op 19/12/2021 te kunnen laten doorgaan. De ingeschreven 
deelnemers zullen deze bijscholing ongetwijfeld kunnen volgen na het 
versoepelen van de Corona-maatregelen in het voorjaar 2022. Dit project 
kadert in beleidsfocus ‘laagdrempelig sporten’. 

 

  

mailto:info@judovlaanderen.be
http://www.judovlaanderen.be/


 

Judo Vlaanderen vzw - Oudenaardsesteenweg 839 9420 Burst                                                                                    33      
BE0421410758 RPR Gent afdeling Dendermonde 
info@judovlaanderen.be - www.judovlaanderen.be                                                         

Bedankt Peter Tas om dit project met jouw tekeningen te visualiseren. Het belooft heel leuk te 
worden. Via deze link krijg je alvast een voorproefje.  
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3.2.3.  Beleidsfocus innovatie 

 

Het project ‘Senpai fit’ werd toegekend en gesubsidieerd in het kader van beleidsfocus innovatie. 

Tien jaar geleden begon Judo Vlaanderen aan de uitbouw van een programma voor senioren. 
Ondertussen kent het judo 55+ 3 grote delen: 

• De judoka’s 55 jaar en ouder. Programma: KINTSUGI JUDO; 

• De senioren die nooit judo deden en die willen leren vallen bij het uitschuiven of struikelen. 
Programma: VALLEN ZONDER ZORGEN; 

• De senioren die regelmatig willen bewegen op basis van Judo-oefeningen. Programma: 
SENPAI FIT. 

In 2021 vervoegden zich 3 nieuwe leden tot de werkgroep Judo 55+ na een publieke oproep vanuit 
Judo Vlaanderen. 

In 2021 konden de jaarlijkse drie Trainingen 55+ Kintsugi Judo doorgaan waarvan twee online 
wegens Corona. Die online trainingen vielen in de smaak en zullen éénmaal per jaar blijvend 
georganiseerd worden. De judoka’s en lesgevers 55+ werden verder ondersteund door de eerste 
10 bijdragen aan het coachplatform op de JV-website onder de titel Home Alone Judo 55+. 

De eerste Judodag 55+ vond plaats op 26-09-2021 met een training in de voormiddag en de 
opleiding Lesgever Senpai Fit in de namiddag. Meer dan 30 lesgevers behaalden het getuigschrift 
‘lesgever Senpai Fit’. Ondertussen zijn er reeds Senpai Fit groepen actief in Duffel, Tervuren en 
Herenthout. 

De Werkgroep Judo 55+ werkte ook aan een doorstart van Vallen Zonder Zorgen. De eerste post-
Corona initiatielessen zijn gegeven. Wegens Corona zijn er in 2021 slechts 2 sessies ‘Vallen zonder 
zorgen’ in Lier georganiseerd. 

De nieuwe VTS-opleiding Aanvullende Module Initiator Judo 55+, begonnen in 2020, kon in de 
herfst van 2021 gelukkig afgewerkt worden. De cursus was volzet en alle deelnemers behaalden 
het diploma. 

  

mailto:info@judovlaanderen.be
http://www.judovlaanderen.be/
https://www.judovlaanderen.be/actueel/de-eerste-judodag-55-is-een-feit/


 

Judo Vlaanderen vzw - Oudenaardsesteenweg 839 9420 Burst                                                                                    35      
BE0421410758 RPR Gent afdeling Dendermonde 
info@judovlaanderen.be - www.judovlaanderen.be                                                         

3.2.4.  Projecten & werkgroepen binnen JV 

 

Achter de schermen wordt er door een grote werkgroep hard gewerkt aan het 
meerjarenontwikkelingsplan. Dit project zorgt voor de kapstok van sportspecifieke content binnen 
Judo Vlaanderen. 

Nieuwe werkgroepen zijn opgestart. In 2022 zal hier wat over te zien zijn: WG JV events, WG 
Zelfverdediging, WG Damesjudo, WG Veteranen. In 2022 zullen hier resultaten van te zien zijn. 

 

3.2.5.  Promotie binnen JV 

 

Naast de content van de judolessen blijft het ook belangrijk dat clubs lokaal promotie blijven 
maken. 

Daar kan de federatie haar clubs enkel in ondersteunen door een platform en tools te bieden. 

Zin in judo? - YouTube 

Campagne ‘Ik zoek een club’ 

Ik zoek een club - Judo Vlaanderen 

 
Hier dient JV extra op in te zetten zodanig dat de clubs met meer tools kunnen strijden t.o.v. andere 
sporten in hun stad of gemeente. 
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4. Beleidsfocus Topsport  
 

4.1 Rapportering 2021 
 
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 
voorbije 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 het Beleidsplan Topsport 2021-2024. 
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4.2 Mooie resultaten topsport 
 

De Olympische spelen waren het bewijs van het potentieel van Matthias Casse.  

Verwijzing artikel OS 

Reactie Guy Wils - YouTube 

Interview Casse thuis na brons op OS in Tokio - YouTube 

 

5. Bestuursorgaan Judo Vlaanderen vzw 
 

Er was een voorzitterswissel doordat Bart Demuynck een job in het buitenland aannam. Bart is nog steeds 
lid en volgt het BO en volgt de vergaderingen online mee. 

Binnen het Bestuursorgaan nemen we afscheid van wetgeving purist Rik Joye. We hopen hem nog vaak op 
de judo events te mogen begroeten. 

a. Goed Bestuur 
 

Het jaarlijkse overzicht van de harde indicatoren van Goed Bestuur van Judo Vlaanderen vermeldt voor 
2021 volgende gegevens: 

- Dimensie transparantie: 100% 
- Dimensie democratie: 88.89% 
- Dimensie interne verantwoording en controle: 92,42%  

Totaal: 93.68% 

Met het algemene resultaat realiseren we lichte vooruitgang ten opzichte van 2020 (92,53%). De 
eerstkomende AV zorgen we ervoor dat er aan een paar extra punten voldaan wordt. 

Hieronder kan u het renumeratiebeleid terugvinden van het Bestuursorgaan tijdens 2021. Door Corona 
werden verschillende events, vergaderingen afgelast en/of vonden de Algemene Vergadering en 
bestuursvergadering grotendeels online plaats. 
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KOSTEN BO 2021 

 

Verplaatsingskosten leden BO € 830,76 
 

Vrijwilligersvergoeding leden BO € 6.751,82 
 

Buitenlands congres € 405,33 
 

Delta group begeleiding € 4.346,87 
 

Strategisch overleg provincies € 674,40 
 

Publicatie BS € 269,10 
 

Verzekering BA algemeen € 635,65 
 

Verzekering rechtsbijstand € 363,07 
 

Andere kosten € 719,56 
 

TOTAAL € 14.996,56 

 

 
 

Zachte indicatoren 6, 9, 12 en 13 werden gekozen (fig. 16).  

Voor 2022 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 jaaractieplan basiswerking en topsport door de AV; 
- Procedure rond mogelijke belangenconflicten in het bestuursorgaan; 
- Financieel of auditcomité; 
- Quorum voor de AV. 

- Goedkeuren algemene functieprofielen bestuurders Judo Vlaanderen in kader beleidsplan 
(aanpassing intern reglement). 

Er werden geen belangenvermengingen genoteerd gedurende de BO-vergaderingen tijdens 
2021. 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. Een voorstel om 
een financieel comité in te voeren wordt op de AV 2022 voorgelegd. 
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 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 

Fig. 16: Zachte indicatoren waar we als federatie zullen op inzetten in 2021-2024. 
 
In 2021 werd er vooral ingezet op een nieuw communicatiemodel binnen Judo Vlaanderen. Dit 
zou ervoor moeten zorgen dat zachte indicatoren 6 en 13 beter uitgevoerd kunnen worden. ZI 9 
kunnen we pas opnemen wanneer deze gedragscodes opgenomen worden in het 
meerjarenontwikkelingsplan. Dit zou vanaf midden 2022, begin 2023 mogelijk zijn. 

In 2022 staat optimalisatie van klachtenprocedures op de planning. 

 

b. Structuur bestuur 

 

Opzet portefeuillehouders, dossierbeheerders en uitwerking commissies werd opgenomen in het 
communicatieplan binnen Judo Vlaanderen.  Dit werd ingezet en onder de loep genomen door 
Delta Group vzw o.l.v. Erik Tamboryn. 

Er is enorm gewerkt aan de op punt stelling hiervan. Alle procedures hiervan worden gelijk 
getrokken voor elke commissie, werkgroep of project. 

Bepaalde veranderingen dringen zich op. Meer hierover in 2022 na communicatie naar alle 
betrokken partijen. 
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c. Betere opvang 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 flowchart hieronder in fig. 17 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. 17: Flow chart melding of klacht binnen Judo Vlaanderen vzw 
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Deze uitleg kan je terugvinden op de website van Judo 
Vlaanderen. Het is belangrijk om deze procedure 
kenbaar te maken aan alle leden van Judo Vlaanderen. 
Daarom werd in 2021 onderstaande filmpjes 
toegevoegd. 

API Jeugd Federatie API - Jeugd - YouTube 

API Judo Vlaanderen - Federatie API - YouTube 

We promoten jaarlijks opleidingen API binnen Judo 
Vlaanderen en belonen deze opleiding alsook het actief 
aanbieden en voorstellen van een club-API in het 
JeugdJudoFonds. 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.  

We dienen hier in 2022 meer op in te zetten zodanig dat iedereen weet waar men terechtkan 
indien dit vereist zou zijn. 

Ook dienen we meer aan preventie te doen. Onze bestuurders en onze trainers dienen we 
meer inzichten te geven om bepaalde situaties en/of gedragingen beter op te merken. We 
verwijzen graag naar ons intern reglement. De kunst is om deze content op een hapklare 
manier te communiceren naar al onze leden. 

Intern Reglement – Ethiek & Gedragscode 

Intern Reglement – Ethiek & Gedragscode 

Intern Reglement – Tucht  
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d. Financiën 
 

We willen deze cijfers graag mondeling toelichten zodat deze correct geïnterpreteerd kunnen 
worden. JV-penningmeester Geert Claes zal dit zeer minutieus toelichten op de Algemene 
Vergadering gezien het wederom abnormale jaar 2021. 

We zijn voor volledige transparantie, toch is het belangrijk om de cijfers te begrijpen a.d.h.v. van 
ons gekozen boekhoudkundige verwerking. De indeling is eigen aan elke organisatie waardoor 
bepaalde nuances anders geïnterpreteerd zouden kunnen worden. 

Heb je extra vragen, ook na de AV van 19 maart 2022, dan lichten we dit graag toe. 

 

Begroting 2022 en financieel verslag 2021 worden op BO 19/03/2022 toegelicht. 
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6. Waar wil Judo Vlaanderen als sportfederatie naartoe? 

a. Missie & visie 
 

We toetsen elk project, elke doelstelling of elke uitdaging af met onze missie en visie zodanig dat 
we consequent handelen, hetgeen resulteerde in ons beleidsplan 2021-2024. Bij deze kan u ook 
ons jaaractieplan 2022 bekijken. 

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). 

 

b. Accent op verbeteren inhoud cursussen en meer gekwalificeerde - 
nieuwe ontwikkelingslijn 

 

Door resoluut te gaan voor een volwaardige functie Directeur Sportkaderopleiding (DSKO) met 
Leen Dom bewijzen we als federatie dat we volop willen inzetten op de kwaliteit van onze trainers, 
de basis van onze sport en onderricht. We hebben veel oudere trainers en dienen de komende 
jaren een hedendaagser aanbod te introduceren aan de jonge enthousiaste trainers voor elk 
type judoka. Dit dient laagdrempelig te zijn en er dient ingespeeld te worden op de 
aantrekkelijkheid van dit aanbod. Digitalisering is hier een zeer belangrijk gegeven. 

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 trainer zijn essentieel om levenslang leren mogelijk te 
maken en een systeem om dit continue bijleren te belonen. 
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Er wordt gewerkt aan een brede visie inzake ontwikkeling waarop een judotrainer in het kader van 
het meerjarenontwikkelingsplan. 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. 

 

c. 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. Hiervoor is een projectgroep in het leven geroepen. 
Hieronder ontstonden verschillende werkgroepen om het aanbod van JV events te bekijken en te 
evalueren in het kader van meerjarenontwikkelingsplan. 

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 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 
Thanée Herregodts zal zich elke dag inzetten om dit na te streven. Thanée heeft een inhaalspurt 
gedaan om klaar te staan met de kampioenschappen en Callant Cup. Kwaliteitsverbetering door 
continue evaluatie en bevraging zal ze dagdagelijks bewaken. 

 

d. 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. 

Na de aankoop van ons kantoor en een extra federatie, de Vlaamse Karatefederatie, als huurder 
is een perfect voorbeeld van hoe we betere investeringen aangaan voor onze leden. Synergiën 
kunnen ontstaan tussen de 3 aanwezige federaties in ons kantoor te Burst. 
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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. 

 

e. 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 tevens 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 nieuwe 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.  

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 meet-up komen we hier graag gedetailleerder 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!  
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f. 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. In 2021 behaalden we dan ook een score van 93,68%. 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 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 interessanter zijn voor  

onze potentiële leden. Dit wordt uitgewerkt en gecommuniceerd via 1 communicatieplan. 

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.  

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. 
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g. 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. 8). 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. 

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. 

 

h. 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. 

 

i. 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 
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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. 

 

j. 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. 

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. 

 

 

Samen voor een sterkere judofamilie! 
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7. Rapportering Sport Vlaanderen 2021  
 
We hebben ervoor gekozen om alle terugkomende zaken niet op te nemen in het jaarverslag; We verwijzen daarom graag naar het 
jaaractieplan 2021 om te zien welke zaken uitgevoerd zijn. Enkel als er echt nieuwe zaken gepland werden, bespreken we dit graag in dit 
verslag. 

Ook werd dit beleidsplan aangepast in JAARACTIEPLAN-2022-JUDOVLAANDEREN-DEF.pdf 

7.1. Clubondersteuning – network events  

SD1-OD1-A1 Raad Hogere Graden  CGT 
 

 

De raad van Hogere graden van 12 juni 2021 is wegens Corona voor het eerst online doorgegaan. Aantal ingeschreven voor de RvHG 91 – 
Aantal aanwezig 87 – aantal verontschuldigd 16.  

De verkiezingen voor de SDS jury zijn met succes online georganiseerd. Volgende personen zijn verkozen voor een periode van 4 jaar tot 
2025: Baert Johan, Berghmans Olivier, De Brabander Rony, De Brabandere Ann, De Clercq Raymond, Dereere Francky, Inghelbrecht 
Christophe, Mampaey Hugo, Melotte Jean-Jacques, Vanderkerken Bart, Vandesande Victor en Vangheluwe Marnix. We wensen alle 
verkozen examenjuryleden van harte proficiat, in het bijzonder de twee nieuwe leden Jean-Jacques en Francky. 

SD1-OD1-A2 Overkoepelend huldiging diploma-uitreikingmoment  
JV - CGT - SRC - 
TOPSPORT - VTS 

 

 

Dit evenement is nog niet georganiseerd wegens de onvoorspelbaarheid van Corona. 
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SD1-OD1-A4 AV SRC SRC  
 

Deze AV SRC is uitgesteld naar 2022. De 2 nieuwe kandidaten zijn gecoöpteerde leden en hebben bijgevolg geen stemrecht. Hier zal ook hun 
actieplan voorgesteld worden. 

 

7.2. VTS, bijscholingen en inspiratiemomenten 
 

SD1-OD2-A2 Aantrekken actieve enthousiaste jonge trainers DSKO   
 

Het belang van kruisbestuiving van VTS-cursus en officials wordt opgenomen in elke trainerscursus. Er werd ingezet op vernieuwing en 
verjonging van het docententeam (zie SD2-OD1-A8). 

Boarding werd gemaakt voor gerichte promotie op tornooien. Officials worden meer op sociale media in beeld gebracht. 

Verdere stappen a.d.h.v. een actieplan zullen in 2022 ondernomen worden. Door de Coronaonderbreking lag de focus vooral op het 
afwerken van de lopende cursussen.  

SD2-OD1-A1 Plannen cursussen in samenwerking met VTS DSKO  
SD2-OD1-A1-1 Voorbereiding en planning VTS cursussen DSKO  
SD2-OD1-A1-2 Docentenvergadering  DSKO  

 

De cursussen voor 2022 zijn gepland en doorgegeven bij VTS. Docentenvergaderingen gingen (al dan niet fysiek) meermaals door in 2021.  
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SD2-OD1-A2 Visie VTS-opleidingen tot trainer A ter voorlegging aan DC DSKO  
SD2-OD1-A2-1 Docentenvergadering  DSKO  

 

Gewerkt aan visie in overeenstemming met en de nieuwe structuur VTS die wordt uitgerold in 2022 over de unisportfederaties. 

SD2-OD1-A3 
Vastleggen inhoudelijke aspecten aspi-initiator tot en met 
instructeur B. 

DSKO  
 

SD2-OD1-A3-1 Docentenvergadering  DSKO  
 

De inhoudelijke doorloop en verbanden tussen de vakken in de verschillende opleidingsniveaus werden besproken en bepaald. A.d.h.v. deze 
oefening werd door de docenten en auteurs in 2021 verder gewerkt aan de inhouden van de betreffende vakken. Deze uitwerking loopt door 
in 2022. 

SD2-OD1-A4 Herwerken cursussen: aspirant initiator/initiator DSKO   

SD2-OD1-A4-1 Docentenvergadering aspirant/initiator DSKO - VTS docenten  
SD2-OD1-A4-2 Opvolgen en evalueren herwerking cursus aspirant/initiator DSKO - VTS docenten  
SD2-OD1-A4-3 Vergoeding cursussen DSKO - VTS docenten  

 

Het herwerken van de aspirant initiator werd omwille van de gewijzigde VTS-structuur en tevens van de opstart van de nieuwe ‘start to 
coach’ modules verwezen naar een later tijdstip om verder te bespreken. De herwerking van de initiatorcursus is wel volop lopende sinds 
2021 en er wordt vooral ingezet op de digitalisering van de VTS cursussen. Deze acties lopen door in 2022. 
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SD2-OD1-A5 Herwerken cursussen: instructeur B DSKO   

SD2-OD1-A5-1 Docentenvergadering instructeur B DSKO - VTS docenten  
SD2-OD1-A5-2 Opvolgen en evalueren herwerking cursus instructeur B DSKO - VTS docenten  
SD2-OD1-A5-3 Vergoeding cursussen DSKO - VTS docenten  

 

De herwerking van de instructeur B cursus is wel volop lopende sinds 2021 en er wordt vooral ingezet op de digitalisering van de VTS-
cursussen. Deze acties lopen door in 2022. 

SD2-OD1-A8 Opleiden nieuwe VTS docenten DSKO   
SD2-OD1-A8-1 Organiseren opleidingsdag docenten DSKO   
SD2-OD1-A8-2 Didactisch materiaal docenten DSKO   

 

De nieuwe docenten initiator worden opgeleid. Op 19/12/2021 ging een eerste opleidingsdag door. Een aantal nieuwe jonge docenten liepen 
al mee met de lopende cursussen en er werd een leerpad ontwikkeld voor de docenten initiator. 

Welkom nieuwe jonge VTS docenten Judo Vlaanderen: 

• Jonathan Van de Durpel: https://www.judovlaanderen.be/algemeen/maak-kennis-met-onze-
vts-docenten-jonathan-de-durpel/ 

• Elke Callewaert: https://www.judovlaanderen.be/algemeen/maak-kennis-met-onze-vts-
docenten-elke-callewaert/ 

• Olivier Rooms: https://www.judovlaanderen.be/algemeen/maak-kennis-met-onze-vts-docenten-
olivier-rooms/  

• Ken Kennes: https://www.judovlaanderen.be/algemeen/maak-kennis-met-onze-vts-docenten-
van-de-trainersopleidingen-ken-kennes/  
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• Tom Steensels: https://www.judovlaanderen.be/algemeen/maak-
kennis-met-onze-vts-docenten-van-de-trainersopleidingen-tom-
steensels/  

• Sören Hapers 

 

 

 

 

SD2-OD1-A10 Module G judo herwerken  DSKO - WG G-judo  
SD2-OD1-A10-1 Docentenvergadering G VTS lesgevers DSKO - WG G-judo  
SD2-OD1-A10-2 Stramien G-module voorleggen VTS en goedkeuring DSKO -WG G-judo  
SD2-OD1-A10-3 Startvergadering uitwerking G-module DSKO - WG G-judo  

 

Docentenwerkvergaderingen zijn doorgegaan op 01-02-2021 / 29-03-2021 / 16-06-2021 / 07-09-2021. Docenten zijn gestart met de nieuwe 
uitwerking van de cursus. Deze actie wordt verder gezet in 2022. 

Nieuwe opleidingsstramien AM G-judo werd in 2021 door de Denkcel goedgekeurd.  

 

SD2-OD1-A11 
Leerlijnen afstemmen op ontwikkelingslijnen  

DSKO - CGT - Topsport - 
werkgroep 

 

SD2-OD1-A11-1 
Startvergadering projectgroep leerlijnen 

DSKO - CGT - Topsport - 
werkgroep 

 

SD2-OD1-A11-2 Terugkoppeling stakeholders 
DSKO - CGT - Topsport - 
werkgroep 
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SD2-OD1-A11-3 Plannen vergaderingen projectgroep specialisten leerlijn 
DSKO - CGT - Topsport - 
werkgroep 

 

SD2-OD1-A11-4 
Plannen vergaderingen projectgroep implementatie en 
communicatie 

DSKO - CGT - Topsport - 
werkgroep 

 

 

Deze actie werd mee opgenomen in het grote project Meerjarenontwikkelingsplan (MJOP) en wordt verder gezet in de volgende jaren. 

In 2021 werd een eerste draft van de leerlijnen en het MJOP uitgewerkt. Specialisten/experten hebben de verschillende deeldomeinen 
uitgewerkt. Vanaf 2022 volgt een uitgebreide terugkoppelingsronde en in samenwerking met pilootclubs wordt het MJOP verder uitgewerkt 
en gefinetuned naar de noden binnen de judosport en de clubs.   

SD2-OD2-A1 Bijscholing JV trainers kata-techniek  DSKO - CGT - Topsport   
SD2-OD2-A1-1 Voorbereiding opleiding kata-techniek DSKO - CGT - Topsport   
SD2-OD2-A1-2 Vergadering projectgroep opleiding kata-techniek DSKO - CGT - Topsport   
SD2-OD2-A1-3 Organisatie opleidingen JV trainers kata en techniek DSKO - CGT - Topsport   
SD2-OD2-A1-4 Aanstellen trainers opleiding kata en techniek DSKO - CGT - Topsport   
SD2-OD2-A1-5 Ondersteuning IT en media + Vimeo DSKO - CGT - Topsport   

 

Op 04-09-2021 ging de opleiding Shodan Shiken jury door voor zowel de juryleden Shodan Shiken als de aangestelde kata en techniek 
trainers van Judo Vlaanderen. Het techniek en kata onderricht werd door de Commissie Graden en Techniek onder de loep genomen, 
aangepast en gepubliceerd. De opleiding kende 22 deelnemers. 

Op 19-12-2021 ging de online opleiding ‘Shodan Shiken aan de andere kant van de tafel’ door met 70 deelnemers. Zowel trainers als judoka’s 
kregen hierbij een inzage hoe de Shodan Shiken jury tewerk gaat en wat er van de examenkandidaat wordt verwacht op het examen naar 
een hogere Dan-graad. 

Op 30-03-2022 wordt deze opleiding herhaald in de VTS Marathon. 
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SD2-OD2-A2 Bijscholing trainers breedtesport  
DSKO - CJvA - 
werkgroep 

 

SD2-OD2-A2-1 Voorbereiding opleiding breedtesport 
DSKO - CJvA - 
werkgroep 

 

SD2-OD2-A2-2 Vergadering projectgroep opleiding breedtesport 
DSKO - CJvA - 
werkgroep 

 

SD2-OD2-A2-3 Aanstellen trainers opleiding breedtesport 
DSKO - CJvA - 
werkgroep 

 

SD2-OD2-A2-4 Organisatie opleidingen Breedtesport 
DSKO - CJvA - 
werkgroep 

 

SD2-OD2-A2-5 Ondersteuning IT en media 
DSKO - CJvA - 
werkgroep 

 

SD2-OD2-A2-6 Aanbieden drankje bij betalende bijscholing 
DSKO - CJvA - 
werkgroep 

 

 

Het project ‘Dollen en Rollen samen met Kim en Ono & Neku’ is van start gegaan met het eerste gedeelte voor de kleuters. Dit project biedt 
door middel van een mooie oefeningen/werkmap de nodige handvaten aan de trainers om creatief met de oefeningen aan de slag te 
gaan binnen de club. Hierbij willen we de clubs ook vooral stimuleren en vooral de drempel verlagen om te starten met een kleuterwerking. 

Leen Ongena (TRA) en Kevin de Sloover (TRA) werden aangesteld als trainers voor deze opleiding. 

Een eerste opleiding ging door te Brugge op 09-10-2021 met 19 deelnemers. 

De opleiding die gepland was te Zwijndrecht op 19-12-2021 werd wegens Corona geannuleerd en verplaatst naar 26/02/2022 te Merelbeke 
en 27/02/2022 te Zwijndrecht. Het filmen van deze opleiding kon nog niet gebeuren, maar wordt voorzien in 2022. 
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SD2-OD2-A3 Seminars - opleidingen JV trainers SRC   
SD2-OD2-A3-1 IJF seminar SRC   

 

Dit vond niet plaats in 2021. 

SD2-OD2-A3-2 EJU seminar SRC  
 

In 2021 heeft er niemand dit seminar bijgewoond door onvoorziene omstandigheden. 

SD2-OD2-A3-3 Medical seminar Peter Smolders  
 

Het Medical seminar is wegens het veelvuldig veranderen van datum en onzekere gegeven door Corona afgelast en naar een later tijdstip 
verwezen. Een volgende editie wordt besproken in de Medische Commissie. Dit zou normaal in 2022 te Antwerpen plaatsvinden. 

 

SD2-OD2-A4 Bijscholingen officials SRC   
 

Er werden op 2 momenten bijscholingen/opstartmomenten voorzien, zowel voor 
scheidsrechters als voor tijdopnemers. De sessies werden geleid door Heather Loontjes en Val 
Van Neste. https://www.judovlaanderen.be/algemeen/opstartmomenten-voor-scheidsrechters/  

Deze scheidsrechterbijscholingen stonden ook open voor coaches en telden tevens mee voor 
de verlenging van de coachlicentie. 

• Zaterdag 4 september 2021 van 13u00 tot 17u00 in de Sporthal Kruisem 
• Zondag 5 september 2021 van 12u00 tot 16u00 in de Sporthal Vordensteyn 
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SD2-OD2-A5 Opleiding officials SRC - Tim  
 

Wegens de pandemie zijn er in 2021 geen nieuwe cursussen scheidsrechter en tijdopnemers doorgegaan. In 2022 zal de 
scheidsrechterscommissie daar verder werk van maken: https://www.judovlaanderen.be/algemeen/nieuwe-cursus-scheidsrechter-
en-tijdopnemer/  

Volgende geplande nieuwe cursus scheidsrechter en tijdopnemer 20/03/2022 te Schoten. 

 

 

SD2-OD2-A7 Ethisch en gezond sporten JV - Silvia  
 

Judo Vlaanderen heeft vooral ingezet om de clubs op een veilige en Corona-proof manier verder te laten sporten. De Corona-maatregelen 
werden op de voet gevolgd en gecommuniceerd: https://www.judovlaanderen.be/gezond-ethisch-sporten/corona/  

Toch hebben wij tevens gepoogd om de bestaande webinars en organisaties te promoten via onze kanalen om onze clubs en trainers te 
sensibiliseren om zich verder bij te scholen op vlak van gezond en ethisch sporten. 

19-11-2021 Infosessie – overtraining (API JV Caroline Jannes): https://www.judovlaanderen.be/algemeen/infosessie-overtraining/ 

29-06-2021: start 4 webinars Maatschappelijk raak slaan via vechtsport (4 webinars geven meer inzicht en inspiratie): 
https://www.judovlaanderen.be/algemeen/maatschappelijk-raak-slaan-via-vechtsport/  

05-06/2021: API opleidingen i.s.w. RvSP en andere vechtsportfederaties : https://www.judovlaanderen.be/algemeen/opleiding-api-deel-1-aanpak-
lichamelijk-en-seksueel-grensoverschrijdend-gedrag-in-de-sport/ zie SD1-OD4-A5 

02-2021: #campagne blijf sporten https://www.judovlaanderen.be/algemeen/communicatiecampagne-blijfsporten/ 

02-2021: veilig en blessurevrij terug naar de dojo–opleiding(en) Get fit2 judo: https://www.judovlaanderen.be/algemeen/veilig-en-blessurevrij-terug-naar-de-

dojo-get-fit-2-judo/ 
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Gezonde voeding publicaties:  

• https://www.judovlaanderen.be/algemeen/judo-voeding-voorkomen-van-frequente-kwalen/ 
• https://www.judovlaanderen.be/algemeen/judo-voeding-hoe-pakt-matthias-casse-het-aan/ 
• https://www.judovlaanderen.be/algemeen/vts-plus-webinar-voeding-in-vechtsporten/ 
• https://www.judovlaanderen.be/algemeen/judo-voeding-creatief-met-eiwitshakes/ 
• https://www.judovlaanderen.be/algemeen/judo-voeding-tijd-om-de-nieuwe-voornemens-voor-2021-op-te-lijsten/ 

Coach lives matters 1 en 2:   

• 13/01/2021 https://www.judovlaanderen.be/events/coaches-lives-matter/ 

• 03/02/2021 https://www.judovlaanderen.be/algemeen/coach-lives-matter-gespreksgoep-2/ 

• 24/03/2021 vervolg met deelnemers groep 1 en 2 

 

SD2-OD3-A1 Realisatie Webinar - digitaal leerplatform 
JV - Silvia - DSKO - ST en 
Sophie 

 

SD2-OD3-A1-1 Werkgroep opzet digitaal leerplatform 
JV - Silvia - DSKO - ST 
en Sophie 

 

SD2-OD3-A1-2 IT aanpassingen digitaal leerplatform 
JV - Silvia - DSKO - ST 
en Sophie 

 

SD2-OD3-A1-3 Herevalueren via werkgroep 
JV - Silvia - DSKO - ST 
en Sophie 

 

SD2-OD3-A1-4 IT aanpassingen na evaluatie 
JV - Silvia - DSKO - ST 
en Sophie 

 

 

11/2021: Uitbreiding website met trainersplatform : https://www.judovlaanderen.be/algemeen/jv-breidt-website-uit-met-trainersplatform/ 
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SD2-OD3-A2 Uitrollen en invullen digitaal leerplatform 
JV - Silvia- DSKO - ST en 
Sophie 

 

SD2-OD3-A2-1 Voorbereiding item digitaal leerplatform JV 
JV - Silvia - DSKO - ST 
en Sophie 

 

SD2-OD3-A2-2 
Vergadering projectgroep digitaal leerplatform JV - instappen 
op VTS connect 

JV – Silvia - DSKO - ST 
en Sophie 

 

SD2-OD3-A2-3 Aanstellen vrijwilliger digitaal leerplatformitems VTS Connect 
JV - Silvia - DSKO - ST 
en Sophie 

 

SD2-OD3-A2-4 Ondersteuning IT en media 
JV - Silvia - DSKO - ST 
en Sophie 

 

 

11/2021: Uitbreiding website met trainersplatform: https://www.judovlaanderen.be/algemeen/jv-breidt-website-uit-met-trainersplatform/ 

Het platform wordt systematisch verder aangevuld met bestaand materiaal en nieuw materiaal. Vanuit de trainersopleidingen wordt sterk 
ingezet op digitalisering van trainersmateriaal. Hiervoor werd een medewerker/onderwijsondersteuner aangetrokken. Aanvullend aan het 
trainersplatform verwachten we dat de huidige en nieuwe trainers toegang krijgen tot het VTS-trainers platform ‘VTS connect’. 
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7.3. Clubondersteuning 2.0 
SD2-OD3-A3 Good practice iedereen   
SD2-OD3-A3-1 Werkgroep opzet good practices - interne communicatie iedereen   

 

Er is een vaste pagina beschikbaar om de ‘good practices’ in de kijker te plaatsen. Onder de noemer ‘club in de kijker’ wordt bij goede 
voorbeelden de club uitgelicht. Deze pagina wordt verder aangevuld in de volgende jaren: https://www.judovlaanderen.be/clubwerking/good-
practices/. 

In 2021 werden de ‘good practices’ te weinig in de kijker gezet.  Normaal halen wij de good practices vooral uit de dossiers van het JJF. In 
tijden van Corona konden we misschien wel flexibeler gereageerd hebben op good practises van clubs. Vele clubs waren bijzonder inventief 
om hun leden verder aan het sporten te zetten. Voor de toekomst dienen we dus niet enkel te kijken naar de good practices uit het JJF. 

 

SD1-OD3-A1 Acties - campagne rond familiegevoel  JVA   
 

Hier is minder op ingezet in 2021 wegens tijdsgebrek en spelbreker Corona. Het was niet het juiste klimaat om een nieuwe actie te creëren 
voor familiegevoel. Onze taak ging er vooral uit in 2021 om onze clubs op een creatieve, leuke en gezonde manier verder aan het sporten te 
zetten. Dit om de judoka’s te blijven binden aan de club daar de dojo’s het langst gesloten bleven en de contactsporten hard getroffen 
werden door de Corona-maatregelen. Toch hebben we gepoogd om onze jonge judoka’s te blijven betrekken bij de judosport in tijden van 
Corona en hebben we ingezet op het ontwikkelen van judo gerelateerde spelletjes en knutsel werkjes:  

• Kerst knutsel verpakking: https://www.judovlaanderen.be/algemeen/kersttijd-pakjestijd/ 

• Paastekening: zet je spruit aan het werk: https://www.judovlaanderen.be/algemeen/zet-je-spruit-aan-het-kleurwerk/  
• Kim en Ono kwartetspel gele gordel: https://www.judovlaanderen.be/algemeen/het-jv-kim-ono-kwartetspel-leuk-hulpmiddel-bij-trainingen/ 

• Kim en Ono kwartetspel bruine gordel: https://www.judovlaanderen.be/algemeen/kim-ono-kwartetspel-bruine-gordel-nu-beschikbaar/ 

• Alle kwartetspelen gratis te downloaden van de website Judo Vlaanderen: https://www.judovlaanderen.be/clubwerking/jeugdjudo/kim-ono/ 
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SD1-OD3-A4 Analyse club en leden = ken uw club leden (klant) Sophie - JVD - Silke  
 

Dit werd in 2021 besproken met een IT-professional en staat rond mei 2022 op de planning. Verschillende KPI’s worden maandelijks in kaart 
gebracht waardoor we sneller een idee hebben wat onze cijfers zijn. 

 

SD1-OD3-A5 Ouders betrekken bij de clubwerking = sportouderproject Silvia  
SD1-OD3-A5-1 Promotie project bij clubs Silvia  
SD1-OD3-A5-2 Opstartvergaderingen clubs Silvia  

 

Het bestaande project ‘sportouders’ werd in 2021 niet gepromoot wegens de Corona-pandemie. De clubs hadden andere katten te geselen. 
Indien de clubwerkingen terug normaal aan de slag kunnen gaan, zal dit opnieuw opgenomen worden bij de start van het nieuwe seizoen 
09-2022. De informatie ‘sportouders’ blijft evenwel als vaste rubriek op de website van JV behouden zodat de clubs wel de nodige informatie 
kunnen terugvinden. We merken echter dat dit niet voldoende is en dat ze opnieuw een duwtje in de rug nodig hebben om daarmee verder 
aan de slag te gaan. https://www.judovlaanderen.be/sportouders-kennismakingstraject/ 

SD2-OD4-A1 Administratieve bijscholingslessen Silke  

SD2-OD4-A1-1 
Informatie VZW structuur en regels m.b.t. vrijwilligerswerk/ 
Administratieve bijscholingslessen – meet-up oktober 

Sophie - Silke 
 

 

Aangezien er een uitgebreid aanbod is vanuit de Vlaamse Sportfederatie, dienen we deze opleiding blijvend te promoten. Deze accenten via 
meet-up clubs opvangen. Er werd een online meet-up gehouden over promotie bij clubs door Clubondersteuner Silke Vervaet. 

Meet-up club 05-06-2021 : 10:00 - 10:30 Ethisch en verantwoord terug op de mat; 10:30 - 11:00 Digitale Boost doorheen de zomer; 11:00 - 11:30 
Strategiebepaling: Hoe zet ik mijn doelen uit als club?; 11:30 - 12:00 Onderling dialoog/vragen ( OPTIONEEL ) 
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SD2-OD4-A2 Tools aanreiken en promoten good practice Christian  
 

Er is een vaste pagina beschikbaar om de ‘good practices’ in de kijker te plaatsen. Onder de noemer ‘club in de kijker’ wordt bij goede 
voorbeelden de club uitgelicht. Deze pagina wordt verder aangevuld in de volgende jaren: https://www.judovlaanderen.be/clubwerking/good-
practices/.  

 

SD2-OD7-A1 Instapvoorwaarden clubs verlagen: vereenvoudigen en communiceren Sophie  

SD2-OD7-A1-1 Werkgroepvergadering bepalen minimale instapvoorwaarden Sophie  
SD2-OD7-A1-2 Opstellen en communiceren nieuwe reglementering + aanpassing HR Sophie  

 

De regeling van de overstap van clubs van Sporta was een voorbeeld waar instapvoorwaarden duidelijk en gemakkelijk toepasbaar zijn.  

Communicatie dient te zijn dat bij nieuwe clubs gekeken kan worden naar een overgangsfase en dit op maat aangepast kan worden. Dit 
dient in 2022 meer en duidelijker via website ‘clubmedewerker’ gecommuniceerd te worden. 

SD2-OD8-A1 Analyse judoka = ken uw judoka Sophie  
SD2-OD8-A1-1 Overleg IT JVD en DF Sophie  
SD2-OD8-A1-2 Aanpassen LDB  Sophie  
SD2-OD8-A1-3 Opstellen en lanceren gerichte bevraging Sophie  

 

Verschillende stappen werden ondernomen om meer datavergaring te creëren. Op basis daarvan zal een bevraging kunnen gebeuren. Het 
nodige opzoekwerk werd reeds gedaan door de clubondersteuner Silke Vervaet. In 2022 zal hieromtrent een actieplan voor opgezet worden. 
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SD2-OD8-A2 
Meer leden per club realiseren door promotie 
(promotiecampagne JV) 

Sophie 
 

SD2-OD8-A2-1 
Werkgroepvergadering bepalen nieuwe attractieve 
promotiecampagne 

Sophie 
 

SD2-OD8-A2-2 Materiaal en tools promotiecampagne Sophie  
 

Deze werkgroep beperkte zich tot de JV-collega’s. Er werd gebrainstormd hoe we de promotiefolder voor de clubs nog meer op maat 
kunnen maken. Ook in het project ‘verbinding’ werd er uitvoerig gepolst naar deze zaken en hier werd akte van genomen. De bestaande 
promotiecampagne werd wel gelanceerd in 2021. Twee voorbeeldsjablonen van keuze folder werden aangemaakt. De club kon deze 
volledig personaliseren met eigen foto, clublogo en informatie. Er werd gepoogd om nog meer op maat van de clubs de promotiefolder 
samen te stellen. Ook in de volgende jaren zullen wij deze promotiefolder nog meer afstemmen op maat van de clubs en de clubs tools 
aanrijken om er zelf mee aan de slag te gaan. Bestelling pdf 2021:  

• Antwerpen: 7 clubs 
• Vlaams Brabant: 4 clubs 
• West Vlaanderen: 12 clubs 
• Oost Vlaanderen: 10 clubs 
• Limburg: 6 clubs 
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SD2-OD8-A3 Good practice Christian  
 

Er is een vaste pagina beschikbaar om de ‘good practices’ in de kijker te plaatsen. Onder de noemer ‘club in de kijker’ wordt bij goede 
voorbeelden de club uitgelicht. Deze pagina wordt verder aangevuld in de volgende jaren: https://www.judovlaanderen.be/clubwerking/good-
practices/.  

Laagdrempelig project Boechout juni 2021: https://www.judovlaanderen.be/wp-content/uploads/2021/03/Club-in-de-kijker-2021-JC-Boechout.pdf => 
aantrekken ouders en nieuwe leden door laagdrempelige online oefeningen. 

Jitsu kwai Hamme: instapweek – vriendjesdagen U7-U9-U11-U13/U15 – toonmoment recreanten – ouderdag U9-U11 
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SD2-OD8-A4 Bijkomende clubs rekruteren  Sophie  
 

Jammer genoeg hebben we in 2021 geen tijd gehad om hier volop op in te zetten. Het constante veranderen door Corona heeft heel veel 
energie en tijd gekost. 

Doch zijn er gesprekken geweest samen met Sporta en de geïnteresseerde clubs zelf die wegens stopzetting haar clubs heeft 
gesensibiliseerd om aan te sluiten bij JV.  Hiervoor werd een deal gesloten voor het overnemen van de graden. Ook zijn we soepel met het 
laten betalen van nieuwe vergunningen wanneer ze nog een geldige Sporta vergunning hebben. 

Nieuwe clubs in 2021: 

• 1015 JC Berendrecht (overgekomen van Sporta) 

• 2018 JC Landen (overgekomen van Sporta) 
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7.4. Gezond en ethisch sporten 
 

  SD1-OD4-A1 Sportmedische keuring  
Medische Commissie - 
Sophie 

 

SD1-OD4-A1-1 Overlegvergadering sportmedische keuring 
Medische Commissie - 
Sophie 

 

SD1-OD4-A1-2 Uitwerken beslissing en communicatie - promotie clubs 
Medische Commissie - 
Sophie 

 

 

Door het constant overleven ten gevolge van het veelvuldige veranderen door Coronaregels is het hier niet van gekomen. Dit staat op het 
programma voor maart 2022. Een nieuw elan voor de Medische Commissie na een oproep voor nieuwe leden. 3 kandidaten stelden zich 
voor. 

Vacatures leden medische commissie bij Judo Vlaanderen - Judo Vlaanderen 

 

SD1-OD4-A2 Letselpreventie 
Medische Commissie - 
Sophie 

 

SD1-OD4-A2-1 Werkgroep letselpreventie item Med.Com - Sophie  
SD1-OD4-A2-2 Lanceren en promoten letselpreventie item Med.Com - Sophie  
SD1-OD4-A2-3 Ondersteuning IT en media  Med.Com - Sophie  

 

Er werd wel veel aandacht besteed aan progressieve opbouw na Corona stop. Veilig en blessurevrij terug naar de dojo! - Judo Vlaanderen 

Ook dit topic wordt meegenomen naar een herstart in maart 2022. Er wordt tevens een oproep gedaan naar geïnteresseerden om zich te 
vervoegen als lid bij de Medische Commissie. 
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De bestaande ‘Get Fit 2 Judo’-opleidingen blijven ook in de toekomst verder georganiseerd. Op 03-10-2021 vond een ‘Get Fit 2 Judo’-
opleiding plaats. De geplande opleiding ‘Mobiliteit in Judo’ onder leiding van Tom Verhoeven op 19-12-2021 werd wegens Corona afgelast en 
verplaatst naar 27/02/2022. Er wordt tevens een oproep gedaan naar geïnteresseerden om zich te vervoegen als lid bij de Medische 
Commissie. 

Op 4 maart 2021 werd een sessie ‘Get Fit 2 Judo’ opgenomen in de digitale VTS Marathon. 

 

SD1-OD4-A3 EHBO Med.Com - Sophie  
SD1-OD4-A3-1 Werkgroep EHBO item Med.Com - Sophie  
SD1-OD4-A3-2 Lanceren en promoten EHBO item Med.Com - Sophie  
SD1-OD4-A3-3 Ondersteuning IT en media  Med.Com - Sophie  

 

Dit topic werd eveneens niet opgenomen door de Medische Commissie in 2021. De voorzitter Peter Smolders diende alle energie te steken in 
het uitwerken van de protocollen voor de judosport zowel op Belgisch vlak als op Internationaal vlak (EJU). De Medische Commissie diende 
vooral in te zetten dat de clubs optimaal en in een veilig klimaat verder de judosport konden uitoefenen. Ook hier verwijzen we graag naar 
voorjaar 2022. Wel blijft de vaste rubriek op de website bestaan zodat de clubs de nodige informatie terug kunnen vinden inzake EHBO : 
https://www.judovlaanderen.be/gezond-en-ethisch-sporten-voor-clubs/gezond-sporten-voor-clubs/ 
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SD1-OD4-A4 API: aanstellen - actief inzetten - functiebepaling  Ethische Com. - Silvia  

SD1-OD4-A4-1 Spel zonder grenzen blijvend promoten 
Ethische Commissie - 
Silvia 

 

SD1-OD4-A4-2 
JV levert tool aan om makkelijk en efficiënt API kenbaar te maken 
in club => visuele voorstelling API 

Ethische Commissie - 
Silvia 

 

 

Samen met de andere vechtsportfederaties onder leiding van het Risico 
Vechtsportplatform vonden de API-opleidingen plaats. De georganiseerde 
API-opleidingen (zie SD1-OD4-A5) bestonden uit 2 delen:  

• Deel 1 Sport met grenzen en Deel 2 Club API. 

Een overzichtelijke visual met uitleg om als club aan de slag te gaan om een 
API aan te stellen in de club is reeds ontworpen in 2021 doch nog niet 
gepromoot naar de clubs toe wegens Corona.  

Een voorstellingsfilm van de JV API werd als voorbeeld naar de clubs toe 
opgemaakt en gepubliceerd op de website van JV. Dit om onze API Caroline 
Jannes een ‘gezicht’ te geven naar onze clubs en leden toe: 

API Jeugd Federatie API - Jeugd - YouTube 

API Judo Vlaanderen - Federatie API - YouTube 
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SD1-OD4-A5 Provinciale toer API (opleiden API) Ethische Com. - Silvia  
 

Deze provinciale toer is vervangen door een uitgebreid online aanbod samengesteld door alle vechtsportfederaties.  

05-06/2021: API opleidingen i.s.w. RvSP en andere vechtsportfederaties: https://www.judovlaanderen.be/algemeen/opleiding-api-deel-1-aanpak-
lichamelijk-en-seksueel-grensoverschrijdend-gedrag-in-de-sport/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Rijlabels Club-API 
Sport met 
grenzen Eindtotaal 

TV 46 48 94 

JV 35 37 72 

VKF 33 35 68 

VKBM²O 14 17 31 

VBL 9 7 16 

VJJF 2 3 5 

VVA 1 2 3 

VWUF   1 1 

Eindtotaal 140 150 290 
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SD1-OD4-A6 
Opvolging en promoten aanbod/acties sport Vlaanderen - ICES 
(andere actoren) inzake GES 

Silvia & Christian 
 

 

Deze acties en opleidingen worden steeds gepromoot op onze sociale media, website en via nieuwsbrief clubs. Ook wordt dit enorm 
beloond in het JeugdJudoFonds. 
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7.5. Beleidsfocus Jeugd – JeugdJudoFonds  
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7.6. Beleidsfocus Dollen & Rollen 

 

SD2-OD13-A4 BF Project Dollen & Rollen (LS2)  Silvia & CJvA  
SD2-OD13-A4-1 Projectvergaderingen Dollen & Rollen Silvia & CJvA  
SD2-OD13-A4-2 Aanvullen interessante ideeën dag trainer in laatste proef kleuterjudo  Silvia & CJvA  
SD2-OD13-A4-3 Voorstelling project aan clubs op AV Silvia & CJvA  
SD2-OD13-A4-4 Boekje finalisatie en druk Silvia & CJvA  

SD2-OD13-A4-5 
Voorbereiding en organisatie opleidingen leerkrachten in samenwerking 
met BVLO - MOEV Silvia & CJvA 

 

SD2-OD13-A4-6 Voorbereiding en organisatie opleidingen Club trainers JV Silvia & CJvA  
SD2-OD13-A4-7 Promotie project in samenwerking MOEV-BVLO Silvia & CJvA  
SD2-OD13-A4-8 Voorbereiding en organisatie dol en rol toernooitjes Silvia & CJvA  

 

Ook voor dit project Dollen & Rollen stak Corona een serieuze stok in de wielen. Vele film en fotosessies dienden genoodzaakt geannuleerd 
te worden en pilootsessies voor de Dol & Rol-toernooitjes werden uitgesteld naar een later tijdstip. 

Ook diende het project aan te sluiten op het grote gestarte project ‘Meerjarenontwikkelingsplan’ van DSKO Leen Dom. Het eerste deel voor 
kleuters past perfect in dit geheel. Enkel diende op de valreep een kleine aanpassing te gebeuren in het reglement van het Dol & Rolspel 
voor de kleuters. 

JV heeft alvast contacten lopen met BVLO en MOEV die we spijtig genoeg even ‘on hold’ moesten zetten daar we eerst onze eigen clubs 
willen meetrekken in dit project en onze eigen clubtrainers hiervoor willen opleiden en informeren om mee in dit verhaal te stappen. Een 
aantal online sessies met uitleg over dit project zijn doorgegaan.  

Volgende opleidingen waren gepland in 2021: 

• 09-10-2021: Opleiding Dollen & Rollen Brugge: 19 deelnemers 
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• 19-12-2021: Opleiding Dollen & Rollen Zwijndrecht : 40 inschrijvingen => wegens Corona diende deze opleiding geannuleerd te worden. 
Deze werd opnieuw gepland op 26-02-2022 te Merelbeke (15 deelnemers) en op 27-02-2022 te Zwijndrecht (20 deelnemers) zodat 
die met minder deelnemers Corona proof kon doorgaan. 
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7.7. Beleidsfocus Senpai Fit - Judo voor Allen  
 

SD2-OD12-A1 BF Sempai Fit (IN1)- Levenslang sporten Silvia & Christian  

SD2-OD12-A1-1 Projectvergaderingen Sempai Fit Silvia - werkgroep 55+  

SD2-OD12-A1-2 Uitwerken Syllabus voor lesgevers Silvia - werkgroep 55+  

SD2-OD12-A1-3 Vergoeding uitschrijven en voorbereiding syllabus     

SD2-OD12-A1-4 
Uitwerken van een pakket clubondersteuning voor judoclubs die willen 
starten met Senpai Fit Silvia - Christian - werkgroep 55+ 

 

SD2-OD12-A1-5 Uitwerken en druk van een “oefenboekje”boekje voor Senpai fit beoefenaars Silvia - Christian - werkgroep 55+  

SD2-OD12-A1-6 Interne marketing van Senpai Fit met minstens 2 aandachtstrekkers per jaar Silvia - Christian - werkgroep 55+  

SD2-OD12-A1-7 
Externe marketing van Senpai Fit o.a. door samenwerking met de 
gemeentelijke sportdiensten Silvia - Christian - werkgroep 55+ 

 

SD2-OD12-A1-8 Opleiden van lesgevers Senpai Fit   Silvia - Christian - werkgroep 55+  

SD2-OD12-A1-9 
Opzetten van een netwerk ter ondersteuning van de clubs met een werking 
Senpai Fit Silvia - Christian - werkgroep 55+ 

 

 

De projectvergaderingen gingen regelmatig door in 2021. De syllabus en powerpoint voor de lesgevers is uitgewerkt en gebruikt op de 
judodag 26/09/2021. Een mooie katoenen zak van Senpai fit werd aangekocht om alle materiaal voor de opleiding in te verzamelen. Het 
oefenboekje/ promotieboekje Senpai fit werd uitgewerkt en uitgedeeld op de judodag 26/09/2021. 

Er werd een pakket uitgewerkt voor clubs die willen starten met Senpai Fit werking. Een poule van lesgevers werd samengesteld om 
voorbeeldlessen Senpai Fit te geven in clubs die willen starten met Senpai Fit. Wegens corona hebben we deze lesgevers spijtig genoeg niet 
kunnen uitsturen naar de verschillende clubs om de voorbeeldlessen Senpai Fit te geven. Dit zal zeker verder uitgerold worden in 2022. 

De opleiding Senpai Fit zal in 2022 zeker ook verder gezet worden.  

2 clubs gaven een Senpai Fit reeks in samenwerking met een gemeente. 
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Netwerk 55+  

Er werd een e-mail uitgestuurd om een netwerk 55+ op te richten. Het Netwerk Judo 55+ heeft als doelen:  

• uitwisseling tussen lesgevers, bestuurders, clubs met een werking judo 55+ (Kintsugi Judo en/of Vallen Zonder Zorgen en/of Senpai 
Fit). De uitwisseling kan bestaan uit informatie over judo 55+, judo-oefeningen, ervaringen, tips, foto's, trainingsuren, ... 

• ondersteuning gecoördineerd door de Werkgroep Judo 55+. Ondersteuning kan bestaan uit een kennismakingsles, deelname aan 
een startactiviteit, info over opleidingen, ... 

• samenwerking stimuleren tussen clubs en lesgevers door o.a. kenbaar maken van de trainingsuren 55+, wederzijdse bezoeken, 
samen trainen, ... 

• inventarisatie van de Vlaamse clubs met een werking (actuele, startende, spoedige, ...) Judo 55+  

• vertegenwoordiging van de belangen van 55-plussers in onze federatie, gecoördineerd door de Werkgroep Judo 55+. 

 

Inmiddels zijn er 5 clubs gestart met een officiële Senpai Fit werking. 

1003 JUDOCLUB JIGO-BERCHEM 
1040 JUDOCLUB JITA KYOEI DUFFEL 
1080 JUDOCLUB HERENTHOUT 
2074 JUDOCLUB TERVUREN 
2155 JUDOCLUB HAJIME LINDEN 

 

11 leden zijn inmiddels aangesloten bij JV. 

In 2022 zullen de clubs verder gemotiveerd worden om een Senpai Fit werking te starten. 

mailto:info@judovlaanderen.be
http://www.judovlaanderen.be/


 

Judo Vlaanderen vzw - Oudenaardsesteenweg 839 9420 Burst                                                                                    77      
BE0421410758 RPR Gent afdeling Dendermonde 
info@judovlaanderen.be - www.judovlaanderen.be                                                         

 

Op dinsdag 26 oktober 2021 was het zover! Na een lange onderbreking omwille van de COVID-19 maatregelen zijn de eerste twee valsessies 
‘Vallen Zonder Zorgen’ doorgegaan op de Beweeg-mee-dag in Boechout. De organisatie en de materiële omstandigheden 
(gevechtsportzaal) waren ronduit top! Weliswaar een magere opkomst (2 en 8 deelnemers), maar alle deelnemers waren enthousiast en 
vonden de valsessies erg nuttig. De volgende twee sessies ‘Vallen Zonder Zorgen’ gaan door op 18 november in Schoten. 

Nieuwe folder ter promotie van de sessies VZZ werd opgemaakt in de nieuwe branding Judo Vlaanderen. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

SD2-OD12-A2 Project Vallen zonder zorgen 55+  Silvia & Christian  

SD2-OD12-A2-1 
Externe marketing van Vallen Zonder Zorgen door deelname aan 
platformen, congressen, markten voor senioren, 1 per jaar 

Silvia & Christian 
 

SD2-OD12-A2-2 
Interne marketing van Vallen Zonder Zorgen met minstens 1 
aandachtstrekker per jaar 

Silvia & Christian 
 

SD2-OD12-A2-3 Ondersteunen van minstens 20 valsessies per jaar Silvia & Christian  
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SD2-OD12-A3 Judo 55+  Kintsugi Judo  Silvia & Christian  

SD2-OD12-A3-1 Projectvergaderingen werkgroep 55+ Silvia & Christian  

SD2-OD12-A3-2 Het nieuwe logo van de federatie aanpassen aan Proud to be 55+ Silvia & Christian  
SD2-OD12-A3-3 Borgen van de 3 jaarlijkse trainingen voor judoka’s 55+ Silvia & Christian  

SD2-OD12-A3-4 
Optrekken van het aantal jaarlijks unieke deelnemers aan de trainingen 
55+ van 20 in 2021, 30 in 2022, 40 in 2023 tot 50 in 2024 

Silvia & Christian 
 

SD2-OD12-A3-5 
Aanstellen van minstens twee bijkomende gekwalificeerde lesgevers 
voor de trainingen 55+ 

Silvia & Christian 
 

SD2-OD12-A3-6 Evaluatie van de trainingen 55+ door de deelnemers Silvia & Christian  
SD2-OD12-A3-7 Tweejaarlijkse bijscholing organiseren over onderwerpen judo 55+ Silvia & Christian  
SD2-OD12-A3-8 Opzetten van een netwerkwerking van de clubs met judo 55+ Silvia & Christian  
SD2-OD12-A3-9 Tweede organisatie van de AM INI Judo 55+ Silvia & Christian  
SD2-OD12-A3-10 Ontwikkelen van trainingsmateriaal voor tijden van physical distance Silvia & Christian  

SD2-OD12-A3-11 
Interne marketing van Judo 55+ met minstens 1 aandachtstrekker per 
jaar 

Silvia & Christian 
 

  

Projectvergaderingen werkgroep 55+ / kintsugi judo / VZZ: 

• Vergadering 04-05-2021 

• Vergadering 24-08-2021 

• Vergadering 11-10-2021 

• Vergadering 08-11-2021 
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Algemene info ISB congres 10-03-2021. Deelname Judo Vlaanderen. 

Woensdag 10 maart 2021 - sessie tussen 11u00 en 11u45 

Sessie 5 - Hey boomer! +55 - jarigen in de kijker 

De doelgroep 55-plussers is de laatste jaren fors toegenomen en zal ook de komende jaren nog verder uitbreiden. Boomers willen niet 
luieren, ze willen actie! Bied dit dan ook aan vanuit de sportsector! Enkele boeiende praktijkverhalen tonen hoe zij het doen. We krijgen 
inspiratie van de Vlaamse Hockey Liga, Judo Vlaanderen, Vlaamse Handbalvereniging en Voetbal Vlaanderen om ook jouw 55+ aanbod 
te stimuleren. Praktijkvoorbeelden door (in deze volgorde): 

o Cindy Vanduffel | Vlaamse Hockey Liga - Gerrit Vertommen | Vlaamse Handbalvereniging - Bart Van den Bergh | Voetbal 
Vlaanderen 

o Raf Tits | Judo Vlaanderen 

  

mailto:info@judovlaanderen.be
http://www.judovlaanderen.be/


 

Judo Vlaanderen vzw - Oudenaardsesteenweg 839 9420 Burst                                                                                    80      
BE0421410758 RPR Gent afdeling Dendermonde 
info@judovlaanderen.be - www.judovlaanderen.be                                                         

Externe marketing: dit seizoen konden we Judo 55+ al driemaal in de Vlaamse pers krijgen, nl. in: 

• Knack, nummer van september 

 

• S-Plus Magazine, nummer oktober-november-december 

• Plus Magazine, nummer van maart  
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Trainingen 55+ 

Organisatie van 3 trainingen 55+:  

• Online training 14-03-2021 met 38 deelnemers  

• Online training 05/12/2021 

• Training 26-09-2021 (judodag 55+) met 36 deelnemers 

 

Judodag 55+ 26-09-2021 

Op zondag 26 september 2021 gaat van 10u00 tot 11u30 een training judo 55+ door gevolgd door de opleiding Senpai Fit van 12u30 tot 
14u30. 

• Voorwaarde voor deelname opleiding lesgever Senpai Fit: beschikken over het diploma initiator judo 

• Geen minimum vereiste voor deelname aan de 55+ training. 

Lesgevers: Rat Tits; Geert Goetschalckx, Chris Hermans, Jean Pierre Dziergwa  

Bevraging werd gedaan waarbij 19 kandidaten die hebben ingevuld. 

 

Logo Proud to BE 55+ 

Er werd beslist door het Bestuursorgaan dat het nieuwe logo van Judo Vlaanderen NIET kan aangepast worden aan het bestaande Proud 
to Be 55+Logo . Zal niet gebeuren met de nieuwe branding Judo Vlaanderen. 
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Kandidaturen werkgroep 55+: 

In 2021 werd een vraag gedaan naar nieuwe kandidaturen om de werkgroep 55+ te versterken. Drie nieuwe kandidaten werkgroep 55+: 
Marc Dene, Greet Peeters en Joke Van Ishoven. Welkom! 

 

Home Alone Judo 55+: 

De judoka’s en lesgevers 55+ werden verder ondersteund door de eerste 10 bijdragen aan het coachplatform op de JV-website onder de 
titel Home Alone Judo 55+. (https://www.judovlaanderen.be/trainersplatform/) https://www.judovlaanderen.be/recreatief/judo-55/ 

Voorbeelden : https://youtu.be/lkEmJUvj1KU + https://youtu.be/5viDKiUikeI + https://youtu.be/1Dtys5ScSMc + https://youtu.be/Av0q2Xes-d4  

 

Netwerk 55+  

Er werd een e-mail uitgestuurd om een netwerk 55+ op te richten. Het Netwerk Judo 55+ heeft als doelen:  

• uitwisseling tussen lesgevers, bestuurders, clubs met een werking judo 55+ (Kintsugi Judo en/of Vallen Zonder Zorgen en/of Senpai 
Fit). De uitwisseling kan bestaan uit informatie over judo 55+, judo-oefeningen, ervaringen, tips, foto's, trainingsuren, ... 

• ondersteuning gecoördineerd door de Werkgroep Judo 55+. Ondersteuning kan bestaan uit een kennismakingsles, deelname aan 
een startactiviteit, info over opleidingen, ... 

• samenwerking stimuleren tussen clubs en lesgevers door o.a. kenbaar maken van de trainingsuren 55+, wederzijdse bezoeken, 
samen trainen, ... 

• inventarisatie van de Vlaamse clubs met een werking (actuele, startende, spoedige, ...) Judo 55+  

• vertegenwoordiging van de belangen van 55-plussers in onze federatie, gecoördineerd door de Werkgroep Judo 55+.  
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 SD2-OD14-02 Ontwikkelen kijkwijzers G-judo examens CJvA - werkgroep  

SD2-OD14-02-1 Projectgroep ontwikkeling kijkwijzers G-judo examens CJvA - werkgroep  
SD2-OD14-02-2 Uitwerken 5 technieken per jaar CJvA - werkgroep  
SD2-OD14-02-3 Promotie en ondersteuning IT en media CJvA - werkgroep  
SD2-OD14-02-4 Uitbesteding opmaak sjabloon kijkwijzer CJvA - werkgroep  

 

De kijkwijzers werden naar een latere datum verschoven. Belangrijker was de herwerking van de AM G-judo waar de volledige G-commissie 
en de lesgevers van de G-module hun handen mee vol hebben. Daarna pas zal overwogen worden om de ontwikkeling van de G-judo 
kijkwijzers opnieuw op te starten. 
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SD2-OD14-03 Duurzaam opvolging 1ste Kyu- en Dan-graden G-judo CJvA - werkgroep  
SD2-OD14-03-1 G-commissie vergaderingen plannen examens CJvA - werkgroep  
SD2-OD14-03-2 Ontwikkelen makkelijke aanvraagprocedure G examens CJvA - werkgroep  
SD2-OD14-03-3 Evaluatie examenprogramma G judo CJvA - werkgroep  
SD2-OD14-03-4 Organisatie G-judo examens (1x voorjaar en 1x najaar) CJvA - werkgroep  
SD2-OD14-03-5 Aanstellen jury G judo examens (3 jury per examen) CJvA - werkgroep  

 

Wegens de Corona-pandemie zijn er geen examens ingericht voor de G-judoka’s. De G-judoka’s hebben stabiliteit en de nodige tijd nodig 
om zich degelijk voor te bereiden naar hun examen toe. De periode tijdens Corona zorgde ervoor dat ook de G-judotrainingen regelmatig 
werden opgeschort wegens de bestaande Corona-maatregelen. 

In 2022 zullen terug 2 examenmomenten ingepland worden waar de jury wordt samengesteld. Ook zal de Commissie Graden en Techniek 
betrokken worden in deze G-judo examens.  

Ter vervanging werden online G-judo trainingen georganiseerd onder leiding van Tom Steensels. 
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SD2-OD16-A1 Judo voor Allen aanbieden Sophie  
SD2-OD16-A5-1 Commissie Judo voor Allen overlegvergaderingen CJvA - Sophie  
SD2-OD16-A5-2 Sportkampen recreatie Fedes CJvA - Sophie  
SD2-OD16-A5-3 Promotionele activiteiten CJvA - Sophie  

 

Door de hervormingen binnen Judo Vlaanderen zijn er geen commissie overlegvergaderingen Judo voor Allen meer doorgegaan. Wel zijn 
de werkgroepen die aan het werken waren aan de verschillende opgestarte projecten wel verder blijven vergaderen.  

Promotie sportkampen: 

• sportkampen KAVVV&Fedes : https://fedes.be/sportkampen/judo/ Flyer  

• KAVVV&Fedes Judostages 2021: https://www.judovlaanderen.be/recreatief/jeugd/ 

• sportkampen Sport Vlaanderen: https://www.sport.vlaanderen/sportkampen/ 

• brochure sportkampen Sport Vlaanderen : https://www.sport.vlaanderen/media/16210/sportkampen2021.pdf 

Judo Vlaanderen was terug paraat op de jaarlijkse Sport Vlaanderen zomer promotietoer. Dank aan Yana Vankerhove die alles in goede 
banen leidde voor Judo Vlaanderen.  
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7.8. Graden & Technieken 
  

SD2-OD17-A2 Sneller SDS-punten wedstrijd techniek & ‘gratis’ SDS-kaarten CGT  

SD2-OD17-A2-1 
Voorzien gratis SDS-kaarten = gratis Shiai- en technische 
kaarten 

CGT 
 

 

In eerste instantie waren geen Shiai-kaarten en technisch kaarten meer nodig bij de automatische digitale registratie. Voor de technische 
trainingen dient de deelnemer zich enkel vooraf te registreren en ter plaatse te bevestigen op de lijst om de automatische punten te 
bekomen. Ook voor opleidingen, bijscholingen en cursussen worden de technische punten automatisch geüpload door Judo Vlaanderen 
via een opgemaakte sjabloon. Deze upload via het sjabloon Excel is een tijdelijke overgangsfase. Moet nog verder geautomatiseerd worden 
in 2022. In de overgangsfase zijn nog steeds gratis technische kaarten en Shiai-kaarten (kopies) voorzien ter plaatse. 

Voor de werkbaarheid op het veld (vooral voor de tornooien) werd het oude registratiesysteem ‘invullen van Shiai-kaart ter plaatse’ terug in 
voege gebracht. Dit voor de werklast van de extra verantwoordelijke voor de punten registratie ter plaatse.  

SD2-OD17-A2-2 
Automatische registratie punten SDS-punten = punten 
wedstrijdweg => registratie in LDB bij persoonlijke fiche en punten 
technische weg 

CGT 
 

 

De overgangsfase met ‘gedeeltelijke’ automatische registratie is van toepassing in 2021 totdat er een ‘volledig’ digitaal systeem komt in 
2022. Voorlopig gebeurt de upload van de punten achter de schermen door Judo Vlaanderen via het sjabloon Excel document. 

Alle wedstrijd organisatie verantwoordelijken van Judo Vlaanderen werden daarvan persoonlijk gebriefd.  

SD2-OD17-A2-3 
Uitwerken draaiboek opvolgen SDS-punten op wedstrijden en 
trainingen 

CGT 
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Draaiboek werd opgesteld zodanig dat alle WOC-medewerkers per event op de hoogte waren van de SDS-punten registratie op trainingen, 
Shiai en tornooien. https://www.judovlaanderen.be/algemeen/hoofdtrainers-en-trainers-terug-correct-aan-de-slag-na-corona/ 

 

SD2-OD17-A3 Stimuleren en evalueren nieuwe weg CGT  

SD2-OD17-A3-1 Stimuleren en promoten nieuwe weg Dan-graad CGT  
 

Via nieuwsbrief en facebook werd de op weg naar de nieuwe Dan-graad gepromoot. Een handige overzichtelijke pagina werd ervan 
opgemaakt: https://www.judovlaanderen.be/graden-techniek/dan-graden/ 

SD2-OD17-A3-2 Evalueren en bijsturen nieuwe weg Dan-graad CGT  
 

Er is reeds een update gekomen aan deze reglementering door evaluatie en ter voorbereiding voor de digitalisering van de punten. De 
overzichtelijke pagina wordt in 2022 aangepast met de nieuwe branding.  

SD2-OD17-A4 Protocol transparante communicatie (hogere) graden JV CGT  
 

De reglementering voor de hogere Dan-graden werd geëvalueerd en transparanter gemaakt . Er werd een handige tool ontworpen om het 
curriculum in te dienen bij Judo Vlaanderen. Deze communicatie gebeurde in 2021 via nieuwsbrief naar de trainers toe: 

• toelichting hogere Dan-graden: https://www.judovlaanderen.be/wp-content/uploads/2021/04/Toelichting-op-weg-naar-de-6Dplus-DEF.pdf 

• indiening curriculum 5de dan en hoger: https://fd8.formdesk.com/vlaamsejudofederatie/Curriculum5D_Hoger 
• handleiding curriculum: https://www.judovlaanderen.be/wp-content/uploads/2022/02/JVUITL1.pdf 
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SD2-OD17-A4-3 Evalueren huidige communicatie uitnodiging hogere graden CGT  
 

Standaard uitnodigingen werden opgemaakt om de kandidaten hogere graden uit te nodigen. https://www.judovlaanderen.be/wp-

content/uploads/2021/04/Toelichting-op-weg-naar-de-6Dplus-DEF.pdf. Zie punt 3.1 Onderzoek en 3.2 communicatie 

De evaluatie van dit systeem dient nog te gebeuren door gebruiker als commissie en kandidaat. 

SD2-OD17-A5 In kaart brengen en beheren technische lerarenkorps CGT  
 

Het technische lerarenkorps is in kaart gebracht in 2021. De vraag werd gesteld om een extra trainer voor de regionale kata-training en 
regionale technische training in stage te laten meelopen in 2022. Deze trainer staat nu reeds regelmatig in voor de vervanging.  

Ook voor de provinciale kata-trainingen loopt een kandidaat mee in stage.  

SD2-OD17-A5-1 Evaluatie voorwaarden voor trainerskorps CGT  
 

De huidige voorwaarden voldoen zeker nog om het trainerscorps aan te vullen. 

 

SD2-OD17-A6 Evalueren programma Dan-graadprogramma's 1-3 dan CGT  
 

De huidige programma’s van 1ste tot 3de dan werden geëvalueerd en onder de loep genomen door de Commissie Graden en Techniek. De 
aanzet is alvast in 2021 gezet. Wegens Corona en andere dringendere zaken is dit even naar de achtergrond verwezen. De draad wordt 
terug opgenomen in 2022. 
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SD2-OD18-A1 SDS-jury + licentiesysteem CGT  

SD2-OD18-A1-1 
Projectvergadering uitwerken nieuw licentiesysteem juryleden 
SDS 

CGT 
 

SD2-OD18-A1-3 Ontwikkeling selectiecriteria zetelen SDS CGT  
 

In 2021 werd alvast werk gemaakt van een opleiding Shodan Shiken jury. Op 04-09-2021 ging de opleiding Shodan Shiken jury door. 22 
kandidaten schreven zich in. Het is de bedoeling om ieder jaar bij de aanvang van het nieuwe seizoen de SDS-jury samen te roepen op een 
overleg – opleiding in september. 

Een licentiesysteem werd nog niet op poten gesteld daar alle Juryleden in het huidige systeem nog verkozen worden door de Raad van 
Hogere Graden.  
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7.9. Competities 

 

SD2-OD19-A1 Organisatie verschillende JV-organisaties Sam + WOC 
 

 

De kampioenschappen jeugd zijn verplaatst van voorjaar naar het najaar. Er is een open BK senioren doorgegaan. 

BK Mixed Teams en interprovinciaal event zijn niet doorgegaan. 

De Callant Cup is kunnen doorgaan. 

Heel veel clubactiviteiten zijn niet door kunnen gaan. 

SD2-OD19-A1-1 
Werkvergaderingen (Nationale) WOC-organisatie JV- 
organisaties 

Sam + WOC 
 

 

De NWOC werd 3 x gehouden. Er is weer een goede opzet en overleg tussen beide federaties. 

De WOC wordt gehouden wanneer opportuun. Door Corona vond deze maar 2x plaats, waarvan 1 keer online. 

SD2-OD19-A1-2 Incentives WOC Sam + WOC  

 

Incentives dienen niet steeds geldelijk te zijn. Er dient goed nagedacht te worden hoe we dit in 2022 gaan organiseren. In 2021 hebben we 
ingezet om samen een nieuwe procedure op te zetten. In 2022 dienen we een actieplan op te zetten voor nieuwe WOC leden en meer 
waardering voor deze WOC leden. 
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SD2-OD19-A1-3 Materiaal WOC (walkie talkie) Sam + WOC  

 

Walkie talkie werd niet aangekocht. Er dient bekeken te worden om een overzicht op te maken van het materiaal en het te voorziene 
materiaal. 

SD2-OD19-A1-4 Huur magazijn wedstrijdmaterialen Sam + WOC  

 

Door het voortdurend binnen regenen in het magazijn zijn we snel op zoek moeten gaan naar een nieuwe opslagplaats. Dit hebben we 
gerealiseerd samen met VKF. Vanaf 01/12/2021 huren we samen een opslagplaats te Haaltert. 

SD2-OD19-A1-5 Verzekering gebruik materialen tornooien kampioenschappen Sam + WOC  

 

Oplijsting gemaakt van nodige materialen, nieuwe aankoop care systemen en livestreaming. 

SD2-OD19-A1-14 Ondersteuning tornooien (trofeeën, …) Sam + WOC  

 

Aankoop trofeeën gezamenlijk voor elke provincie. In 2022 dient hier een gezamenlijk voorstel/concept bedacht te worden zodat ze die op 
de jaarfeesten in 2023 kunnen hanteren. 
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SD2-OD19-A1-16 SRC-vergaderingen Sam + WOC 
 

 

2-maandelijks werden de SRC-vergaderingen gehouden, zowel online als fysiek wanneer mogelijk. Gezien de omstandigheden heeft de SRC 
puik werk geleverd. 

SD2-OD19-A1-17 SRC Buitenland Sam + WOC 
 

 

Er is een nieuwe procedure opgesteld voor de buitenlandse aanduidingen.  

Subsidie Nat 
Lotterij 

Subsidie jeugdwedstrijden Sam 
 

 

Deze subsidie is voor alle kampioenschappen die leiden tot een Belgisch Kampioenschap. 

Het is de bedoeling om deze op Belgisch niveau te houden. 

Er werd beslist om deze subsidies niet meer te gebruiken voor naamemblemen. We willen deze subsidies beter besteden. In 2021 gaat een 
groot deel van deze subsidies naar de events die met beperkt publiek konden doorgaan. We vonden het belangrijk dat deze events konden 
doorgaan, ondanks de te verwaarlozen inkomsten zonder de inschrijvingsgelden te verhogen. 

Er werd accent gelegd op verbetering kwaliteit door aankoop nieuwe caresystemen en livestreaming. 

De opzet van de PK’s is eveneens veranderd zodanig dat elke provincie een waardige organisator kan vinden en zo een eerlijke kans heeft 
om een goed event te organiseren. Dit wordt in 2022 geëvalueerd door de provincies. 
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SD2-OD19-A2 Lastenboeken verschillende JV-organisaties Sam 
 

 

Deze lastenboeken dienen nog gefinaliseerd te worden. Door de aanwerving van een nieuwe collega ‘events en sponsoring’ in augustus 
heeft deze collega hier in 2021 onvoldoende tijd voor gehad. In 2022 kan er gewerkt worden aan de optimalisatie van deze draaiboeken en 
lastenboeken, dit ook op Belgisch niveau. Alle acties hieraan verbonden worden dus naar 2022 verplaatst. 

SD2-OD19-A3 
Labelen tornooien - Kwaliteitsnormen per type wedstrijd 
en Kwaliteit - Post evaluatie vragenlijst 

Event Manager 
 

 

Gezien er een werkgroep is rond het JV-aanbod van events, dienen we eerst deze workflow af te wachten vooraleer op een goede manier 
de labels van tornooien te initiëren. 

Belangrijk hier is dat dit gekoppeld is aan MJOP. Alle acties hieraan verbonden, dienen dus verzet te worden. 

SD2-OD19-A5 Duurzame samenwerking clubs en JV Event Manager  

SD2-OD18-A5-1 Ondersteuning samenwerkende clubs organisaties Event Manager  

SD2-OD19-A5-2 Samenwerkingsovereenkomst JC-clubs Event Manager  

SD2-OD19-A5-3 Zoeken duurzame partners Event Manager  

 

Dezelfde visie als voorheen werd vooropgesteld en aangehouden. Deze 2 acties dienen beter opgevolgd te worden. In 2021 was het vooral 
overleven voor onze nieuwe medewerkster i.s.m. portefeuillehouder Rik Joye en OM, alsook de hulp van SRC- en WOC-leden. 

Gezien Corona en de onzekerheid is het heel moeilijk om duurzame partners te motiveren. Het feit dat JV de eventuele extra kosten voor 
haar rekening neemt, heeft ongetwijfeld geholpen in 2021. 
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SD2-OD19-A6 
Workshop info moment (vb. hoe rendabel maken 
tornooi) 

Sam 
 

 

Nadat onze medewerkster meer tornooien heeft meegemaakt, zal zij hier ook meer input over kunnen geven. 

Dit zal om deze reden verwezen worden naar 2023. 

SD2-OD19-A7 
Events en trainingen: geografische spreiding en 
tijdspreiding 

Event Manager 
 

 

Door nadenken over aanbod JV events a.d.h.v. MJOP zal deze advisering er komen en kunnen we vanuit JV deze spreiding garanderen. In 
2022 wordt hieraan gewerkt. Vanaf kalenderaanvraag 2024 (December 2022) zal deze gespreide aanvraag mogelijk zijn. 

SD2-OD19-A8 Organisaties Shiai / Shiai systeem / Locatie herdenken Event manager 
 

 

In 2021 was desocialisatie van Shiai een feit. Door Corona kunnen we geen evaluatie maken.  

Er werd duidelijk gesteld wat voordelen zijn voor judoka en organiserende club. Duidelijke afspraken met officials is gemaakt voor 
aanstelling officials en WOC-medewerker. Er waren 6 Shiais geprogrammeerd over sportseizoen 21 -22. Er zijn er verschillende weggevallen.  

We blijven ook in 2022 deze voordelen van de organisatie van Shiai promoten. 

SD2-OD19-A10 
Andere aantrekkelijke wedstrijdvormen (kata 
judoshow/Newaza/Regenboog/Ploegentornooien … 

EM + CjVA + Provincies 
 

 

De aanzet hiervoor om dit goed te implementeren, is gemaakt met de organisatie van de werkgroep JV-events. 
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Er moet nagedacht worden over aantrekkelijke modaliteiten om dit effectief te kunnen realiseren. Projecten bij provincies kunnen hiervoor 
ingeschakeld worden. 

SD2-OD19-A14 U9 uit reguliere wedstrijden WG JV-events 
 

 

Dit is een conclusie zonder overleg. Door werkgroep JV aanbod gekoppeld aan MJOP zullen we aan de conclusies komen. Note to ourselves: 
geen voorbarige conclusies trekken. Het herwerken hiervan staat op de planning voor 2022. 

SD2-OD19-A16 Wedstrijdsysteem Sophie - RJ - Arana  

 

Er werd vanuit het Bestuur resoluut gekozen voor professionalisering en dus aanstelling professional voor de programmatie van 
wedstrijdsoftware. 

Doorheen 2021 werden er op regelmatige basis online werkvergaderingen gehouden, alsook testing op events. 

SD2-OD19-A16-3 
Aanpassen bestaande software pakket - 
inschrijvingssysteem 

Sophie - RJ - JVD 
 

 

Hieraan gekoppeld werden er aanpassingen voorzien aan het inschrijvingssysteem. Optimalisatie blijft nodig op basis van input gebruikers. 

SD2-OD19-A17 Caresysteem Sophie - DF  

 

In 2021 werd er volop gewerkt aan 5 nieuwe caresystemen. Deze zijn klaar om in 2022 te implementeren in de reguliere werking. 
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Er is tevens rekening gehouden om deze systemen standalone te gebruiken om dit te gebruiken voor de opvolging van officials in hun 
opleiding.  De opleiding en uitrol van deze systemen dient nog te gebeuren. Na veelvuldig testen zal er in 2022 hier een opleiding voor 
gebeuren, alsook een handleiding voor voorzien worden. 

Over het onderhoud dienen er afspraken gemaakt te worden. 

 

SD2-OD20-A1 Analyse huidige processen tornooien Event Manager 
 

 

In 2021 gingen er te weinig events door en dit in atypisch omstandigheden om de processen van de tornooien te kunnen analyseren. Dit 
nemen we graag mee naar 2022 om hier in 2023 reeds wat actiepunten te kunnen doorvoeren. 
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7.10 Goed Bestuur 

 

SD1-OD5-A1 Politieke netwerking door BO en directeursfuncties Sophie + Koen + BO 
 

 

Jasper zit in atletencommissie BOIC. 

Peter Vermeir zit in BO van Risicovechtsportplatform en gaf een presentatie op congres IOC te Monaco. 

Aanwezigheid Jasper, Koen en Sophie op Vlaams Sportjuweel. Aanwezigheid voorzitter en OM op meet-up VSF. 

Opgenomen in EQUIP project voor genderbeleid. 

SD1-OD5-A2 
Relatie JV en (ex) topsporters verbeteren en toppers 
inzetten 

 

 

Wall of Fame in nieuw kantoor te Burst Gratis lid na opname Wall of Fame. 

Uitnodiging Judogi d’or 2021. Deze editie werd helaas geannuleerd door Corona. 

We zetten ex-topper en huidige toppers in voor project damesjudo. 

SD1-OD6-A1 Reglementering actualiseren (doping, tucht, ethiek) Sophie - EC - TC - VST  

 

Dit reglement werd aangepast eind 2020 ter voorbereiding aan de intrede tot Vlaams Sporttribunaal. We moeten er werk van maken om dit 
verder te optimaliseren en kenbaar te maken naar alle stakeholders. Zie Zachte Indicator 12. 
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SD1-OD6-A2 
Versterken commissies en werkgroepen, integratie in 
werking JV 

Sophie  
 

 

Er is gekeken naar een goede structuur van het bestuur en de JV-medewerkers die in contact staan met commissies en werkgroepen. 

Zie IR voor uitwerking portefeuillehouders en dossierbeheerders. Zachte indicator 6. 

SD1-OD6-A3 
Gebruik functieprofielen bij aanwervingen en 
aanstellingen  

Sophie + BO 100% Bij noodzaak 

 

Zowel voor de JV-medewerkers als JV-bestuurders werd er een duidelijk functieprofiel voor ogen gehouden, bestaande uit 
resultaatsgebieden, kerncompetenties en IT-kennis. 

Onze nieuwe event manager werd volgens onderstaand functieprofiel aangeworven. 

Word jij de nieuwe medewerker ‘Events & Sponsoring’ van Judo Vlaanderen? - Judo Vlaanderen 

Dit gebeurt ook na overlopen van alle expertisen in BO voor de vacatures BO lid bij Judo Vlaanderen. Op de AV 2022 wordt een algemeen 
geheel aan functieprofielen voorgelegd om dan gericht bestuurders te kunnen aanwerven op grond van noodzaak binnen de werking van 
Judo Vlaanderen. 

Drie Vacatures voor bestuurslid Judo Vlaanderen - Judo Vlaanderen 

SD1-OD6-A4 
Blijven investeren in democratisch en 
transparant bestuur 

Sophie + BO 100% 2021.01-12 

 

Tijdens de BO-vergaderingen gaat het elke keer over goed bestuur. We proberen deze zaken in de praktijk toe te passen. We bekijken intern 
welke wijzigingen opportuun zijn in 2022. 

We doen er alles aan om de juiste procedures toe te passen om niet allen theoretisch, maar ook in praktijk de juiste zaken te doen. 
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De zachte indicatoren van 2016-2020 proberen we nu ook verder uit te voeren. 

De organisatie publiceert een jaarverslag, rapporteert over Goed Bestuur, vermeldt basisinformatie over aangesloten clubs, heeft een 
gedifferentieerd, evenwichtig en competent Bestuur. Om te blijven groeien qua punten Goed Bestuur dienen we alle BO-verslagen te blijven 
publiceren. 

In  2021 vonden er geen belangenconflicten plaats. Vanaf 2021 werd dit een agendapunt bij elke vergadering van het bestuursorgaan. Er zal 
een register van eventuele belangenconflicten bijgehouden worden vanaf 2021. 

Er is bewust gekozen om geen Financieel Comité op te starten, JV  hecht wel veel waarde aan een financiële controle van een bedrijfsrevisor. Op 
de AV van 2022 wordt dit opgenomen en voorgesteld. 

 

SD1-OD6-A5 Experten aanstellen goede werking bestuur Sophie + BO 100% 2021.08-09 
 

Delta Group o.l.v. Erik Tamboryn en Martens heeft ons begeleid om extra stappen te nemen voor Goed Bestuur, meer bepaald een betere 
structurering voor portefeuillehouders en dossierbeheerders, commissies tijdens de workshop in juni 2021. 

 

SD1-OD6-A6 Organisatie AV Sophie + BO 100% 2021.03 
 

Uiteraard hielden we in 2021 ook een AV. Deze ging online door. Online werd er ook gestemd d.m.v. gebruik van een objectief online 
stemsysteem. 

Alle rapportering kan je terugvinden op Algemene vergadering - Judo Vlaanderen 

Voorafgaand aan de AV 2021 werden de leden-clubs van JV via het op de website en via nieuwsbrief op de hoogte gebracht van alle nodige 
documenten voor de AV op Algemene vergadering - Judo Vlaanderen en eveneens uitgenodigd voor deze online AV met online stemmen 
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via polleverywhere.  De statuten van de vzw werden veranderd volgens de nieuwe wetgeving die vanaf 01/01/2020 in werking trad 20201017 
Statuten JV 17 oktober 2020 (judovlaanderen.be) en werden goedgekeurd. 

Commissies zijn geëvalueerd en veranderd naar efficiëntere opzet 

• Transparantie en communicatie naar de leden zijn heel belangrijke aandachtspunten. 
• Rapportering en de communicatie hierrond via nieuwsbrief, sociale media en website worden hier uitvoerig voor gebruikt. In de 

toekomst zullen de clubs, trainers, judoka’s apart benaderd en geïnformeerd worden.  
• De bevoegdheden van provincies, commissies, raden, personeel, directie en BO-leden werden geoptimaliseerd om de leden – clubs 

en leden – judoka’s beter te kunnen bedienen volgens de visie van JV. 
• Eventuele belangenvermengingen worden in elke vergadering genoteerd en de procedure bij belangenvermenging werd in het 

Organisatie - Judo Vlaanderen  (intern reglement) opgenomen. 

 

SD1-OD6-A7 Strategisch overleg provincies Sophie + BO 100% 2021.01-12 
 

Overleg met provincies blijft aan de orde. Er werden veranderingen doorgevoerd na overleg in financieel handboek 2022 en IR hfst 7 
20211214-IR-Deel-7-Provinciale-Comites.pdf (judovlaanderen.be) 

Verdere uniformisering lijkt een logische evolutie. Dit om de kruisbestuiving en de branding van JV meer voorop te kunnen stellen, alsook het 
uitvoeren van de visie van Judo Vlaanderen. 

 

SD1-OD6-A8 Werking provincies Sophie + BO 100% 2021.01-12 
 

Door Corona was er een zeer beperkte werking van de provincies. OVL hield het jaarfeest online. Andere provincies stuurden hun overzicht 
digitaal door. 
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Naast een paar organisaties werden er veel events afgeschaft. 

De ranking vond niet plaats in 2021 om gezondheidsredenen. Ook werd er geen IP event gehouden. Vele provinciale trainingen konden ook 
niet doorgaan. 

Door weinig publiek waren de uitgaven van de provincies toch nog relatief hoog. 

 

SD1-OD6-A9 KBJB Sophie + BO TK 2021.01-12 
 

Door nieuw Bestuur bij FFBJ zijn er in 2021 veel toenaderingen geweest. Vol energie is er ingezet om samen op Belgisch niveau zich te 
verenigen voor het judo. 

Missie en visie worden opgesteld. De dialoog is opgestart. Samen met een nieuwe naamgeving ‘Judo Belgium’, nieuw logo en website 
blijven we werken aan een actief werkende Belgische judofederatie. Hier dienen we met z’n allen in 2022 verder aan te werken. 

 

SD1-OD6-A10 Verzekering Sophie + BO TK 2021.01-02 
 

Zoals steeds werden alle verzekeringen geoptimaliseerd. 

 

SD1-OD7-A1 
Ethische code op basis van de 7 JV waarden 
uitschrijven 

Sophie + BO 50% 2021 

 

Dit werd reeds in 2020 gerealiseerd. Wanneer de waarden in het MJOP vaststaan, zullen we onze ethische code eventueel optimaliseren in IR 
hfst 5. Dit dient dus verwezen worden naar 2022 om geen overbodig werk te verrichten. 
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SD1-OD7-A2 
Gedragscode per geïdentificeerde doelgroep 
uitschrijven 

Sophie + BO 50% 2021 

 

Idem hierboven 

SD1-OD7-A3 
Blijvende aandacht en communicatie voor 
ethisch handelen - Judo waarden - gedragscode 
promoten 

Sophie + BO TK 
2021-2022-2023-
2024 

 

Dit wordt een focuspunt in 2022. Hier mag nog meer op ingezet worden. 

JJF – extra punten wegen zwaar door 

Gekwalificeerde API is voorwaarde voor zilveren en gouden label. Dit is nieuw t.o.v. reglement JJF 2021. 

SD1-OD7-A7 Doping  Sophie - Sally 100% 
2021-2022-2023-
2024 

 

Alle procedures en aanverwanten werden zowel bij elitesporters als kampioenschappen zoals gevraagd uitgevoerd. 

SD1-OD7-A9 7 ethische stappen vereisten Sport Vlaanderen  Sophie - Silvia  2021.01-12 

SD1-OD7-A9-1 
API – aanspreekpunt integriteit organiseren + 
meer zichtbaar op website JV 

Silvia 100% 2021.01-03 

 

Er werden stappen ondernomen om a.d.h.v. een filmpje meer te vertellen over de taak en het belang van een club-API. Jammer genoeg is 
de bijhorende communicatie hieromtrent nooit gebeurd. 
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SD1-OD7-A9-2 
Preventie – vorming – sensibilisering (P-V-S) 
organiseren 

Silvia 100% 2021.03-06 

 

Zie topic bijscholing. 

SD1-OD7-A9-3 
Adviesorgaan = bestendigen Ethische 
Commissie => minstens 1 x vergadering per jaar 

Sophie  100% 2021.01-12 

 

De Ethische Commissie was ook in 2021 actief. Dit zowel als adviserend orgaan alsook opvolging van meldingen om deze melding goed te 
begeleiden. 

SD1-OD7-A9-4 
Gedragscodes hanteren = bestaande 
gedragscodes herwerken en per doelgroep 

Silvia  2021.09-12 

 

In 2021 is hier niet aan gewerkt. 

SD1-OD7-A9-5 
Handelingsprotocol = bestaande 
handelingsprotocol meer zichtbaar promoten bij 
clubs  

Silvia  2021.01-03 

 

Deze staan op de website en worden te passief gepromoot. In 2022 dienen we een grote campagne te organiseren om deze topics op te 
nemen. 
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SD1-OD7-A9-6 Tuchtrechtelijk systeem = samen Stibbe verder 
uitwerken - implementeren en promoten 

Sophie - BO - EC  2021.09--2022.06 

 

Het tuchtreglement dient meer verspreid te worden. Dit werd in 2021 wel gelinkt in andere reglementen van commissies zodanig dat deze 
niet elk een apart systeem hebben, maar zich allen naar het juiste middel richten, nl. Melding of klacht - Judo Vlaanderen 

Iedereen intern is hier nu meer van op de hoogte. Meer promotie dient hierover gemaakt te worden om alle stakeholders over te informeren 
dat deze mogelijkheid bestaat en dit in alle sereniteit gebeurt.  

SD1-OD7-A9-7 

Sportclubondersteuning ‘integriteitsbeleid op 
clubniveau’ organiseren – stimuleren van 
laagdrempelige aanspreekpersonen, 
gedragscodes en handelingsprotocol op 
clubniveau. 

Silvia  2021.09-12 

 

Dit wordt zoals altijd uitermate beloond in JJF. Good practises dienen meer belicht te worden

mailto:info@judovlaanderen.be
http://www.judovlaanderen.be/
https://www.judovlaanderen.be/gezond-ethisch-sporten/melding-of-klacht/


 

Judo Vlaanderen vzw - Oudenaardsesteenweg 839 9420 Burst                                                                                    105      
BE0421410758 RPR Gent afdeling Dendermonde 
info@judovlaanderen.be - www.judovlaanderen.be                                                         

 

 
 

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! 
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