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BO vergadering 09/08/2022 

 
Plaats : Oudenaardsesteenweg 839 9420 Burst (fysiek of online) 

Aanwezigheden : Mike Van de Rostyne (MVdR), Peter Vermeir (PV), Jasper Lefevere (JL), 
Bart Demuynck (BDM), Marnix Vangheluwe (MVG), Ronny Nilsen (RN), Geert Claes (GC), 
Marcel Celis (MC),  

Uitgenodigd : Silke Vervaet  

Verontschuldigd : Stijn Waerlop 

Beginuur 19:00  quorum behaald / geen belangenvermenging geconstateerd 

 

1.       Klassiekers  
Verslag BO 07/06/2022: verslag is nog niet opgesteld. Te doen door Stijn Waerlop. 
 
2.       Clubondersteuning   
Silke Vervaet geeft aan de hand van een Powerpoint een voorstel tot beleidsplan voor 
clubondersteuning. Zie powerpoint in bijlage. 
 
3.       Financiën  
Hierbij enige duiding omtrent de gisteren besproken cijfers / stand van zaken - situatie 
31/07/2022. 
 
Algemeen gezien blijven de uitgaven binnen de gebudgetteerde prognoses.  Evenwel 
komen de belangrijkste maanden qua uitgaven-inkomsten eraan dus het is wel 
belangrijk om deze verder op te volgen.  Uit de voorlopige cijfers komen evenwel toch een 
aantal zaken naar voor : 

• Copier : is een vehikel (contract) dat we meedragen uit het verleden en waar 
we, om het te verbreken, nog een aanzienlijker kost zouden moeten in rekening 
brengen.  Daarom wordt de normale termijn van het contract verder 
aangehouden en dient er natuurlijk bij het beëindigen de nodige stappen 
ondernomen worden om dergelijke zaken te vermijden. Qua budget was er voor 
2022 een bedrag voorzien van 12.000 euro doch dat bedrag is reeds eind juli 
bereikt (11.732,-) euro.  We verwachten hier nog bijkomende uitgaven ten 
bedrage van 5.600 euro.  Het is duidelijk dat het budget van 2022 hier 
onderschat (verkeerd berekend) is. 
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• Gevolgen van de verhoging km-vergoeding zal pas duidelijk worden in de 
komende maanden; de belangrijkste maanden qua organisaties komen eraan 
en pas daarna zal de werkelijke invloed kunnen aangegeven worden.  Evenwel 
verwachten wij dat de verhoging van het lidgeld (zoals de verhoging van de 
km-vergoeding eveneens niet voorzien in het budget) de nodige compensaties 
zal geven om deze meerkost op te vangen. 

• Qua lonen werd een budget voorzien van 526.000 euro.  Op basis van de cijfers 
tot 31/07 - geprorateerd tot 31/12 - zouden we aan een kost komen van ongeveer 
510.000 euro.  Alhoewel de loon-indexeringen niet in totaliteit werden voorzien in 
het budget 2022, zouden we toch minder kosten moeten hebben dan 
gebudgetteerd.  Dit komt vooral door én het ontslag van Sophie ( 2 x 8.400 euro 
niet te betalen) én door het feit dat in het budget de tewerkstelling van SIlke (100 
%), in realiteit maar 80 % was.  

• De actuele kost van de website bedraagt 4.900,- euro terwijl 'slechts' 2.500,- euro 
begroot was. 

• Er werd niet ingegaan op het voorstel van de Vlaamse Sportfederatie met 
betrekking tot een 'groepsaankoop sociaal secretariaat - via Partena'.  Naar 
aanleiding hiervan werd het eigen sociaal secretariaat (Liantis) gecontacteerd 
en hebben wij een +/- halvering van de kosten loonberekening voor de 
toekomst kunnen bekomen.  De nieuwe prijs komt overeen met het voorstel 
groepsaankoop van Partena.  Dit zou ons een besparing moeten opleveren aan 
bijdragen berekening loonkost van +/- 1.800 euro/jaar. 

• Naar vrijwilligers toe werden de nodige formaliteiten vervuld om gebruik te 
maken van het kortingssysteem van You-P. 

 
4.       Gezond en ethisch sporten 

• Het medisch congres, georganiseerd door de EJU, gaat niet door in België maar 
wordt dit jaar in Istanbul georganiseerd. Na contact met Dr. Smolders zal het 
congres doorgaan in 2023 in Vlaanderen. 

• Peter neemt contact op met Prof. Dr. Guy Tsjoen voor de organisatie van een 
avondsymposium rond sport en gender. 

• Momenteel loopt de vacature voor bondsprocureur. Deze loopt tot eind 
augustus ’22. Nadien zal Peter de verschillende kandidaten contacteren en een 
voorstel uitwerken. De onkostenvergoeding die voor deze bondsprocureur 
voorzien is, is 250 Euro per uur. Deze bondsprocureur zal enkel gevraagd worden 
om zijn functie uit te oefenen bij nood.  
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5.        HR 
Maarten Bogaert start op 22 augustus als nieuwe General manager van Judo 
Vlaanderen. We kijken vanuit de BO nu reeds uit naar een constructieve en aangename 
samenwerking. 
 
6.       Goed bestuur 
Koen Termont van Sport Vlaanderen kwam toelichting geven rond de basissubsidiëring 
voor Judo Vlaanderen. Maarten was reeds bij dit overleg betrokken. 
 
7.      Topsport 
Op 1 augustus 2022 werd een nieuwe hoofdcoach Udo Quellmalz voorgesteld aan de 
media. Vanuit de BO wensen wij hem veel succes met deze functie en kijken we uit naar 
een goede samenwerking. We wensen uitdrukkelijk Koen Sleeckx te bedanken voor deze 
selectie. 
 
8.     Varia    
• Persoonsgebonden materie:  

o Ronny Nilsen zal een voorstel uitwerken in verband met de technische 
directeursfunctie, zodat we vanuit de BO de betrokkene een duidelijk antwoord 
kunnen bezorgen. 

o Mike en Geert zullen een antwoord formuleren op de vragen van de heer 
Vandeputte 

 
• Er zal aan Maarten gevraagd worden om een bijzondere BO te organiseren, rond het 

behalen van het quotum. 
 
Einde :  
Volgende meeting : 13/09/2022 
 Verslaggever:  Peter Vermeir  


