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MEETING Bestuursorgaan DATUM 08/11/2022 
TIJD 19:00 PLAATS Burst 

 

AANWEZIGEN 

• Mike Van de Rostyne (MVdR) 
• Peter Vermeir (PV) 
• Marnix Vangheluwe (MVG) 
• Ronny Nilsen (RN) 

• Geert Claes (GC) 
• Marcel Celis (MC) 
• Maarten Bogaert (MB) 

VERONTSCHULDIGD 

• Bart Demuynck (BDM) 
• Jasper Lefevere (JL) 
 

 

Quorum behaald / geen belangenvermenging geconstateerd 

1. Goedkeuring vorig verslag 

 
Verslag BO 18/10/2022 wordt goedgekeurd.  
 

2. Media en Communicatie 

 

• Website: kalender is aangepast. Terug een overzicht mogelijk van de evenementen. 
Verschillende filters zijn toepasbaar.  

• Website algemeen: pijnpunten blijven aanwezig.  
o “Zoek” functie niet eenduidig. Er wordt veel niet gevonden in de zoekfunctie.  
o Dubbele zaken op website die niet correct vermeld staan 

• Intern de pijnpunten aanhalen en website uitzuiveren.  
 

3. Financiën 

 

• Begroting: er zijn nog extra middelen vrijgekomen door de minister voor Topsport.  

• Systeem van dubbele handtekening wordt ingevoerd. Belfius is info komen geven rond de 
modaliteiten. Dubbele handtekening met bestuurder, general manager en boekhouding.  

o Tot 1500 euro: intern tekenen. 

o Van 1500- 4000 euro: intern + general manager. 

o Boven 4000 euro: boekhouding + bestuurder of administratie topsport + bestuurder. 
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• Modaliteiten om onkostennota’s te automatiseren wordt nagevraagd. Belfius heeft geen 
aanbod.  

• KBC wordt eveneens gecontacteerd om hun modaliteiten toe te lichten.  

 

4. Gezond Ethisch Sporten 

 

• Bondsprocureur aanstelling: 
Na de gesprekken met de kandidaten wordt Alwin Lox voorgedragen voor de functie 
bondsprocureur. Aan de andere kandidaten wordt voorstel gedaan om in 
tuchtcommissie te zetelen.  
 

• Klacht t.a.v. judoclub Roeselare is besproken. Betrokkene zal zich excuseren t.o.v. de 
benadeelden. Bij een volgende melding wordt het dossier overgemaakt aan de 
bondsprocureur.  

 

5. Digitaliseren en Automatiseren 

 

• Ontwikkeling wedstrijdsoftware kent een moeizaam verloop. Er wordt progressie gemaakt 
maar nog onvoldoende. Volgende ultieme test staat gepland op 11/12/2022.  

• Vrijkaarten worden aangepast in 2023. Personen die zich inzetten voor JV ( commissies, 
werkgroepen, …) krijgen een vrijkaart. Momenteel worden de grote clubs bevoordeeld t.o.v. de 
kleinere clubs.  

o Voor JV organisaties ( BK, VK, Callant…) hanteren we het principe:  “gratis toegang 
coach per x aantal judoka’s”  

o Vrijkaarten worden niet meer afgedrukt. De leden die een vrijkaart krijgen, kunnen dit 
zelf afdrukken, indien gewenst, via ledendatabeheer. Ze ontvangen hiervoor een mail.  

o Communicatie wordt opgemaakt eind november voor de clubs.  

• Vergunningsperiode verloopt nu doorheen het hele jaar. Voorstel om dit te vereenvoudigen 
voor alle clubs. Er wordt verder gewerkt om dit voorstel te concretiseren voor komend 
sportseizoen.  
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• Cloudcom: firma toelichting komen geven over IT producten. Eind november komt firma 
terug met een voorstel.  

 

6. HR en IKZ 

 

• Technisch directeur: principieel akkoord, tewerkstelling 80% met mogelijks ingang op 1/1/2023. 
Contract bespreking volgt.   

• Fietsleasing voor JV via eindejaarspremie is niet mogelijk binnen ons Paritair Comité.  

 

7. Clubondersteuning 

 

• JJF terugkoppeling meet- up clubs. Alles heel vlot verlopen en veel positieve reacties 
gekregen van de clubs. Ongeveer 54 deelnemers op teams.  

• Communicatie labels is vlot verlopen.  

 

8. Goed Bestuur 

 

• Terugkoppeling meet-up directeurs/voorzitters Vlaamse Sportfederaties. Energiecrisis 
binnen de diverse federaties. Hoe aanpakken? Wat zijn suggesties? Er is een energiescan 
verstuurd naar federaties om te peilen hoe het op clubniveau geregeld is. Veel federaties 
huren van gemeente en minderheid in eigen beheer.  

o JV vraagt de mogelijkheden voor de energiescan te doen in onze clubs.  

• AV: Halve dag wordt voorzien op zaterdag 18/03/2023, voormiddag.  

 

9. Levenslang judo 

 

10. Opleidingen ( VTS/DSKO) 

 

11. Events 
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• Terugkoppeling BK: alles goed verlopen. Finale blok duurde te lang. Volgende keer de 3e 
plaatsen op meerdere matten inplannen. Goede opkomst van toeschouwers. Aangename 
sfeer. Opties bekijken om extra sfeer te creëren in de finale kampen ( muziek, trommels…) 

o Brief Koksijde verstuurd n.a.v. gedrag judoka op het BK.  

• Callant:. Alles is afgesloten. Transfers om binnen het jaar terug een transfer aan te vragen 
worden niet toegelaten. Er is het systeem van uitlenen. Het is niet toegestaan om de regels 
te gaan omzeilen. Transfer is niet mogelijk binnen het jaar.  

 

12. Topsport 

 

13. Commissies/ Werkgroepen 

 

• Veteranen werkgroep: er wordt gekeken om in andere provincie (Oost- en West-Vlaanderen) 
eveneens een aanbod veteranen op te starten. Alternerend aanbieden.  

• Overleg met de Provincies is gepland.  

• WOC: aantrekken nieuwe leden. Voorstel om op een halve dag de reglementen uit te leggen. 
Oproep zal worden gelanceerd.  

14. Varia 

 

• G-Judo tornooi inplannen in 2023. Paralympics gaat door op 18/5. Bij voorkeur het event voor 
deze datum plannen. Koppelen aan een bestaand tornooi.  

 

Volgende BO: 13/12/2022 

Verslaggever: Maarten Bogaert 

 

 

 
Mike Van de Rostyne 
Voorzitter Judo Vlaanderen vzw 

 


