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MEETING Bestuursorgaan DATUM 13/12/2022 
TIJD 19:00 PLAATS Burst 

 

AANWEZIGEN 

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

• Geert Claes (GC) 
• Jasper Lefevere (JL) 

 
• Maarten Bogaert (MB) 

VERONTSCHULDIGD 

• Bart Demuynck (BDM) 
• Marcel Celis (MC) 

 

Quorum behaald / geen belangenvermenging geconstateerd 

1. Goedkeuring vorig verslag 

 
Verslag BO 08/11/2022 wordt goedgekeurd.  

2. Media en Communicatie 

 

• Website: voorstel om de bondsprocureur in een artikel/nieuwsbrief aan te kondigen ( begin 
januari). Christian neemt contact op met bondsprocureur. Procedure ook vermelden.  

• Vrijkaart: communicatie op website. Bijkomend nog meegeven dat er een coachlicentie zal 
gevraagd worden om te kunnen/mogen coachen op de tornooien die door JV worden 
georganiseerd ( VK, BK, …).  

3. Financiën 

 

• Financieel handboek wordt overlopen en aangepast. Het handboek geldt voor het jaar 2023. 
Kort samengevat zijn de wijzigingen als volgt:  

• Vergunningen omhoog (toepassing van de indexering)  
• Interclub alle afdeling gelijk, dit wordt 200 euro inschrijvingsgeld 
• Provincies: 50 euro groepsbevorderende activiteiten, 800 euro voor organisatie PK, 

catering naar 12 euro 
• Bijscholingen: per dagdeel (van 4u) voor 25 euro, meer dan 4u wordt 50 euro 
• Extra administratieve kosten worden doorgerekend 
• Onkostennota’s betalen binnen 30d  
• Dubbele handtekenbevoegdheid wordt ingevoerd 
• Vrijkaarten aanpassingen zie website 
• Clubbijdrage wordt gevraagd op de AV maart 2023 

 



 

Judo Vlaanderen - Oudenaardsesteenweg 839 9420 Burst                                                                                                3 
BE0421410758 RPR Gent afdeling Dendermonde 
info@judovlaanderen.be - www.judovlaanderen.be                                                         

 
• KBC is gecontacteerd om hun modaliteiten toe te lichten. Geen app ter beschikking voor 

onkostennota’s door te sturen. Kan wel via email en automatisch inlezen van de bestanden.  

Voorstel om tegen BO van maart 2023 duidelijk te onderzoeken wat de noden en behoeften 
zijn op vlak van boekhouding voor JV.  

• Begroting 2023 is opgemaakt met een verlies van ca. 50.000 euro.  

4. Gezond Ethisch Sporten 

 

• Bondsprocureur: bedankt Alwin Lox om langs te komen en u voor te stellen. Proficiat met je 
aanstelling.  

 
• Klacht t.a.v. judoclub Koksijde is besproken. Brief van Koksijde wordt doorgestuurd naar de 

SRC en Ego.  

5. Digitaliseren en Automatiseren 

 

• Voorstelling wedstrijdsoftware. Proces verloopt moeizaam en wordt opgevolgd. Deadline om 
software afgewerkt aan te kunnen bieden op de AV in maart.  

• Cloudcom: firma toelichting komen geven over zijn producten betreffende IT. Firma heeft een 
totaal pakket voorgesteld met service. (RN bekijkt dit verder met MB).  

6. HR en IKZ 

 

• Technisch directeur: Contract wordt ter ondertekening aangeboden. Contract zal ingaan op 
01/02/2023.  

• Secretaris generaal: kandidatuur van Kristof van de Putte. Hij kan gecoöpteerd worden tot de 
AV in maart. MVdR zal contact opnemen met de kandidaat en de situatie kaderen.  

7. Clubondersteuning 

 

• Project vrijwilligers wordt verder opgenomen in januari 2023.  
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8. Goed Bestuur 

 

• De verslagen van het BO moeten voorzien zijn van een handtekening. Minstens voorzitter 
moet dit tekenen.  

• In het verslag van BO met ontslag Stijn moet iedere bestuurder mee tekenen. BDM zal als 
eerste worden gevraagd om te tekenen. De andere bestuurders kunnen erna dan tekenen.  

9. Levenslang judo 

 

• Vraag van de werkgroep 55+ om de SenPai Fit O Meter te mogen geven aan 
seniorenverenigingen ( Neos, Okra, Ferm …). Akkoord.  

10. Opleidingen ( VTS/DSKO) 

 

• Terugkoppeling Dag van de trainer: Groot succes en een erg mooie opkomst. VTS was onder 
de indruk van de judo. Meerjarenontwikkelingsplan is positief onthaald bij de aanwezige 
trainers. In totaal schatten we 130 trainers voor de delen MJOP en een 40- tal voor de 55+.  

11. Events 

 

• Terugkoppeling Callant:. Positieve reacties. Het was een mooie editie met goede kampen. De 
deelnemende clubs waren tevreden.  

o Brief Okami: antwoord wordt geformuleerd naar de betrokkene.  

o Nagaan mogelijkheden alternatieven op huidig concept Callant Cup. Voorstel 
opmaken en uitwerken.   

• Judogi d’Or: inschrijvingen zijn vertrokken. 4 genomineerden per categorie ipv 6. Eerste deel 
uitnodigingen weg, bevestigen voor 23/12. Nadien kunnen er nog anderen uitgenodigd 
worden.  

• VK Jeugd februari 2023 wordt toegewezen aan Ingelmunster.  

 

12. Topsport 

 

Commissie topsport is niet doorgegaan. Nieuwe datum is verstuurd.  
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13. Commissies/ Werkgroepen 

 

• CGT vraagt naar concept Raad van Hogere graden. Er zal voor 2023 opnieuw een BBQ 
doorgaan. Voorstel is om de Raad Hogere graden te koppelen aan de vergadering van de 
SRC. Akkoord, dit wordt dan 10/6/2023.  

14. Varia 

 

• Teams in Monaco: mooie ervaring. Judoka’s waren tevreden. Goed gevochten en net niet 
kunnen meedoen voor de medaillekampen. Zeker voor herhaling vatbaar.  

• Dossier Nationale Lotterij moeten ingegeven zijn uiterlijk 9/1/2023. GC volgt op.  

• Judo Belgium: EK 2025 voor U21, mogelijks naar Lommel. MVdR legt de contacten.  

• Cycling Belgium: mogelijks een samenwerking rond vallen in het wielrennen. Mogelijkheden 
worden bekeken. Promo film vallen op de fiets. Doelgroep voornamelijk jongeren.  

 

Prettige eindejaarsfeesten !!! 

 

Volgende BO: 08/01/2023 

Verslaggever: Maarten Bogaert 

 

 

 
Mike Van de Rostyne 
Voorzitter Judo Vlaanderen vzw 

 


