
 

Judo Vlaanderen vzw - Oudenaardsesteenweg 839 9420 Burst 
BE0421.410.758 RPR Gent afdeling Dendermonde 
info@judovlaanderen.be - www.judovlaanderen.be                                                         
 

BO vergadering 13/09/2022 

 
Plaats : Oudenaardsesteenweg 839 9420 Burst (fysiek) 

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), Maarten Bogaert (MB) 

Uitgenodigd : - 

Verontschuldigd : Stijn Waerlop 

Beginuur 19:00  quorum behaald / geen belangenvermenging geconstateerd 

1.       Klassiekers  
Verslag BO 09/08/2022: verslag is goedgekeurd. Een kleine aanvulling op het verslag van 
09/08, op vraag van bestuurslid MC. Reglement mixed teams werd kort besproken. 
 
2. Functie technisch directeur 
Binnen het BO werd besproken of een contractuele functie van een Technisch Directeur 
judo een meerwaarde kan betekenen voor de federatie. In deze discussie waren zowel 
positieve elementen als enkele bezorgdheden. In eerste instantie is er een formele 
beslissing genomen om te exploreren of de functie van technisch directeur kan 
opengesteld worden. De stemming ter plaatse ter al of niet goedkeuring van deze functie 
was 7 voor goedkeuring en 1 tegenstem.  
 
De volgende stap is dat RN een gesprek heeft met de betrokken kandidaat om verder de 
functie te exploreren. Een van de belangrijkste aspecten is de financiële haalbaarheid. Dit 
in het licht van arbeidsduurvermindering van sommige medewerkers. Er werd duidelijk 
gesteld dat de functie Technisch Directeur onder de leiding van de General Manager valt. 
 
3.       Financiën  

• De financiële cijfers van het deelaspect topsport zijn nog niet beschikbaar en 
zullen deze week gekend zijn en overgemaakt worden aan GC. 

• Het budget van de scheidsrechtercommissie moet nog aangepast worden. Er 
wordt benadrukt dat zeker de voorzitter van de scheidsrechtercommissie hierbij 
betrokken is. 

• Het voorstel van begroting dient begin november bij Sport Vlaanderen 
ingediend te worden. 
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4.       Gezond en ethisch sporten 

• Het medisch congres, georganiseerd door de EJU, gaat niet door in België maar 
wordt dit jaar in Istanbul georganiseerd. Dit medisch congres zal plaatsvinden 
vanaf maandag 21 november tot donderdag 24 november 2022. Gezien dit 
congres in de week valt is het niet evident om aan dit congres te participeren.  

• Peter heeft contact opgenomen met Prof. Dr. Guy Tsjoen voor de organisatie van 
een avondsymposium rond sport en gender. Prof. Tsjoen zal enkele datums 
overmaken die we dan kunnen bespreken binnen het BO. 

• De kandidaturen voor de vacature van bondsprocureur zijn binnen. Peter zal 
deze bundelen en voorleggen op het volgende BO. 

• Naar aanleiding van de vraag over een one pager over EHBO bij wedstrijden en 
de daarbij horende aansprakelijkheid zal dit aan de medische commissie 
voorgelegd worden. 

  
5.        HR 
MB is gestart op 22 augustus 2022 als nieuwe General manager van Judo Vlaanderen en 
benadrukt dat zijn eerste prioriteit het zorgen voor stabilisatie van de operationele 
medewerkers is. Hij heeft met elke medewerker een individueel verkennend gesprek 
gehad. 
 
6. Integrale kwaliteitszorg (ikz) 
BDM licht toe dat hij momenteel aan het werken is aan checklists die handig zijn in het 
gebruik binnen ikz. Deze checklists zullen toelaten aan de General Manager deze in zijn 
dagdagelijkse activiteit te gebruiken. De basis van deze ikz is de missie en visie van JV.  
 
7. Media en communicatie 

• Er is een promotiecampagne samen met de Federale politie. Er is een 
gemeenschappelijke persconferentie waarin de samenwerking tussen de 
judofederatie en de politie zal voorgesteld worden. De coördinator binnen de 
Federale politie is mevr. Els Cleemput. De persconferentie gaat door op 5 
oktober 2022. Verdere info volgt via MVG.  

• Er is een update gebeurd van de kalender op de website. Enkel nog de kleuren 
van de labels moeten nog toegevoegd worden.  
 

8. Topsport  
Het Wereldkampioenschap seniors gaat door in Tashkent (Uzbekistan) van 6 tot 12 
oktober 2022. De persconferentie zal doorgaan op 24 september van 10u tot 12u in de 
topsportschool. 
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9.       Goed bestuur 
• Koen Termont van Sport Vlaanderen kwam toelichting geven rond de 

basissubsidiëring voor JV. JV scoort zeer hoog, namelijk 90%. 2 belangrijke 
punten om het percentage nog te verbeteren zijn het aantal percent 
aanwezigen op de algemene vergadering en de aanpassing rond de 2 
mandaatfuncties van de bestuursleden. Hiervoor zal een bijzondere algemene 
vergadering georganiseerd worden.  

• Project vrijwilligers loopt en momenteel is Silke de bevragingen aan het 
verwerken. 

• De laatste fysieke vergunningen zijn geprint. Vanaf heden zal de vergunning 
uitsluitend digitaal via PDF beschikbaar zijn. 

• Er is een overleg ingepland omtrent verdere digitalisering door MC en MVG. 
 
10.       Clubondersteuning   
Er zijn verschillende klachten binnengekomen omtrent het jeugdjudofonds. Hiervoor werd 
een werkgroep opgericht waarvan volgende samenstelling: Silke Vervaet, MVG, Rik Joye 
en Kristof Van de Putte. Deze werkgroep zal proberen deze problemen in kaart te brengen 
en een oplossing aan te bieden.  
 
11.    Varia    
 

• Persoonsgebonden materie:  
o Er was een verzoek tot gratie en dit in het licht van een te organiseren 

judotornooi in de provincie Antwerpen. Het BO beslist dat het tornooi niet kan 
doorgaan en geen steun kan krijgen vanuit JV. MC zal de 
scheidsrechterscommissie contacteren om geen officiële scheidsrechters 
hiervoor aan te duiden. MB zal de voorzitter van het provinciaal comité 
Antwerpen contacteren om het standpunt van de BO duidelijk te maken. Er 
werd zeer nadrukkelijk gestipuleerd, indien het tornooi toch zou doorgaan, 
dat judoka’s niet via JV zal verzekerd zijn. Wat de betrokkene betreft wil het 
BO momenteel niet op zijn vraag ingaan tot gratie. 
 

• Judoclub Hofstede momenteel zijn er 2 verschillende clubs met hetzelfde adres. 
Dit is niet conform de richtlijnen van Sport Vlaanderen en JV. Er wordt dan ook 
aan de judoclub Hofstede gevraagd om hier een oplossing voor te vinden.  
 

• Judoclub De Clinge. Deze judoclub is net over de grens gelegen. Er werd dan ook 
gevraagd aan deze judoclub om zich bij de Nederlandse judobond aan te 
sluiten. Er is ook een Vlaamse locatie. Deze is aangesloten bij JV. 
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• Aankoop lichte bestelwagen. Er wordt de vraag gesteld of de aankoop van een 
lichte bestelwagen door JV kan overwogen worden. Na een duidelijke 
argumentatie met ook een financiële berekening en een duidelijke 
afschrijvingspolitiek werd dit unaniem goedgekeurd. MB zal de nodige stappen 
hiervoor zetten. Tevens zal het gebruik van een lichte bestelwagen met duidelijke 
vermelding van JV de visualisatie van JV verhogen. 

 
• Gebouw JV. Wegens de huisvesting van Karate Vlaanderen en Motorsport 

Vlaanderen wordt het huidige gebouw reeds te klein. Er is ook vraag naar een 
extra opbergruimte (loods). MVdR stelt de nieuwe bouwplannen ter uitbreiding 
voor. Deze wordt positief onthaald. Wel moet er nog verder gekeken worden 
naar financiële haalbaarheid. MVdR en MB volgen dit verder op. Verdere info 
volgt. 

 
• Zaterdag 17 september 2022 gaat de beleidsdag door in Auberge le Pecheur. We 

worden om 9u verwacht. In de voormiddag zal het beleidsplan verder toegelicht 
en uitgewerkt worden, in de namiddag zullen de doelstellingen bepaald worden 
voor het komende sportjaar. Dit is ook een moment om teambuilding met de 
operationele medewerkers te doen.        
             
   

 
      
Verslaggever:  Peter Vermeir  
 

 

 

 
Mike Van de Rostyne 
Voorzitter Judo Vlaanderen vzw 

 


