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Vragen Clubs 

Algemene Vergadering 

 

1. Judoclub Oni Puurs 
 
1. Bekendmaking ranking toernooien 2023? Tot op heden maakt de JV website gewag 

van een ranking. 
Er wordt geen rankingsysteem uitgewerkt voor 2023. De rankingtornooien worden mee 
opgenomen in het MJOP – Judo Fun&Fit model. Bij de herwerking van de competities 
wordt dit meegenomen. Momenteel zijn er 2 rankingtornooien met deze benaming 
namelijk Izegem Open + Brabant Open.  

2. Uitrol wedstrijd software? Eerste testen waren anderhalf jaar geleden. Deze ging 
voorgesteld worden op de AV, maar zie ik niet in de dagorde vermeld. 

Tijdens de powerpoint voorstelling van de AV van 18/03/2023 wordt een beknopte 
toelichting gegeven rond de stand van zaken van de wedstrijdsoftware. Momenteel is de 
eerste fase op enkele aanpassingen na uitgewerkt. Doelstelling is om dit volgend 
sportseizoen uit  te rollen. Bijkomend wordt er in een 2e fase verder gekeken naar 
uitbreidingen op het systeem.  

3. Sophie Block die verdwijnt als een dief in de nacht. Een korte mededeling omtrent het 
scheiden der wegen mag wel vanuit een professionele omgeving. 

Eind juni 2022 heeft Sophie Block voor een andere uitdaging gekozen. Vanuit Judo 
Vlaanderen is er op korte termijn een communicatie gebeurd met het afscheid van 
Sophie en meteen de aankondiging van de nieuwe general manager. Het artikel werd op 
18 juli 2022 uitgegeven.  

4. Transparantie op de evenementenpagina ledenbestand omtrent de JV organisaties. 
Zelfs VK en BK jeugd van 2023 stonden hier niet op. Vanuit een goed voorbeeld 
principe zou ik verwachten dat JV zijn evenementen publiceert vooraleer de leden 
clubs dit doen (en dus nu reeds alles voor 2024 duidelijk zou zijn). 

De kalender wordt intern opgemaakt. De publicatie kan sneller gepubliceerd worden op 
de website. We zaten met aanpassingen aan de kalender waardoor dit vertraging heeft 
opgelopen. Een terechte opmerking waar we in de toekomst beter willen op inspelen. 
Ondertussen is de kalender aangepast en kan alles worden opgeladen.  
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5. Werking aangaande het IP U13 verduidelijken. Als club hebben we voorgesteld dit in 
Puurs te laten doorgaan gezien de wedstrijdmatten daar reeds aanwezig zijn (Oni 
Trophy). Communicatie vanuit JV was dat de beurtrol toegewezen was aan West-
Vlaanderen. Werkelijke toewijzing blijkt nu opnieuw Limburg te zijn? Centrale ligging in 
Vlaanderen lijkt ons nochtans ook een sterk voordeel. 

Het IP U13 is een organisatie dat door de provinciale comités wordt geregeld. In de 
vergadering is een jaarlijkse beurtrol opgemaakt tussen de provincies. We geven het 
voorstel zeker door aan het Provinciaal comité Antwerpen.  
 

2. KJC Zelzate 
De huidige regelgeving bemoeilijkt het organiseren van een wedstrijdtornooi U9/U11/U13. 
We willen onze ervaringen delen met de clubs.  

 

3. JC Tervuren 
De laatste maanden/jaren zien we steeds meer en meer clubs die moeilijkheden hebben 
om opvolging te krijgen voor hun bestaande trainers of hun bestaand trainerskorps te 
kunnen uitbreiden. 
Als Judoclub Tervuren zijn we al geruime tijd bezig om ons trainerskorps te verbreden. 
Via Sportwerk Vlaanderen zijn we al een tijdje aan het kijken of we via dit kanaal niet 
sneller succes kunnen om extra trainers te vinden, hiervoor hebben we reeds een 
goedgekeurd projectnummer. 
Echter is dat voor 1 enkele club meestal niet haalbaar aangezien er een minimum aantal 
uren is die je moet afnemen van Sportwerk Vlaanderen alvorens er een samenwerking 
kan opgezet worden. 
Enige optie is om meer trainingsuren te creëren in de club of samenwerkingen op te 
zetten met andere clubs. 
Daarom stellen we ons de vraag of dergelijk samenwerkingen niet centraal zouden 
moeten opgestart worden van Judo Vlaanderen zelf, waarop clubs dan kunnen 
intekenen om een aantal trainingsuren af te nemen vanuit een centraal trainersteam. 
Dat zou de kans op het vinden van trainers volgens ons sterk vergroten. 
Een samenwerking tussen Sportwerk en Judo Vlaanderen kan zeker bekeken worden. We 
vinden het een goede suggestie om op die manier een trainerspool te ontwikkelen. We 
plannen een gesprek met Sportwerk om de mogelijkheden te bekijken.  
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4. Judo Kwai Moorsele 
Punt 8 Statutaire Verkiezing; Betreft Artikel 19 § 2 van de statuten: 
Van elk geslacht is minstens 30% vertegenwoordigd in het bestuursorgaan. Indien dit 
niet het geval is, zal het bestuursorgaan maatregelen nemen om bij de verkiezing 
van de bestuurders de verhouding te verbeteren. 
 
Welke maatregelen heeft het bestuur in 2022 daaromtrent genomen en wat zijn de 
plannen voor 2023? 
 
Voor 2022 werd zoals gewoonlijk een oproep gelanceerd om nieuwe bestuurders voor 
Judo Vlaanderen aan te trekken. Echter hebben we opnieuw gemerkt dat het heel 
moeilijk blijkt te zijn om mensen warm te maken voor een post binnen het beleidsorgaan 
van Judo Vlaanderen. De oproep werd algemeen gedaan zonder onderscheid te maken 
in geslacht, de reactie hierop was één mannelijke kandidaat. Andere specifieke acties, 
buiten het aanspreken en/of polsen naar interesse bij enkele vrouwelijke judoka's 
werden niet genomen.  
In 2023 willen we het project 'ik kan mijn vrouwtje staan' binnen Judo Vlaanderen welke 
reeds was opgestart in (2022?) terug wat meer leven inblazen en binnen dit project 
kunnen we dan ook een gerichte campagne opzetten om toekomstige vrouwelijke 
bestuurders aan te trekken. 
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