Zandhoven, 11/06/2018
www.antwerpen.vjjf.be
Aan alle leden van het comité

“Met de steun van de provincie Antwerpen”

Verslag van de vergadering op 11 juni 2018 - 21.00 uur
Aanwezig:
Danny Verhoeven, Kuzushi, Aartselaar, plaatsverv. voorzitter en webmaster
Wim Pauwels , JJC Juzando Zandhoven, secretaris
Gerda Van der Schoot, JJC Juzando, Zandhoven
David Van der Schoepen, Budoschool Kempen, Beerse
Nathalie Van der Jonckheyd, Saigen, Wijnegem
Laurent Willaert, AJJS, Berchem
Abed Benmestoura, HZS Kyo Jutsu, Antwerpen
Verontschuldigd:
Benny Van Campenhout, JJC Ippon Zwijndrecht, voorzitter PCA
Bruno Van Damme, JJC Gouden Lotus, Merksem
Werner Van Eersel, Bushido Zandvliet
Tim Van Hoorenbeke, Ikiji Ryu Antwerpen
1) Volmacht van de voorzitter

Dhr. Benny Van Campenhout geeft voor deze vergadering een volmacht aan Dhr. Danny
Verhoeven om de vergadering te leiden en eventuele beslissingen te nemen (zie onderstaand
citaat).
Beste,
Daar ik de vraag heb gekregen om te jureren in Thailand en examens af te nemen van Thaise
scheidsrechters kan ik niet aanwezig zijn op de vergadering en geef ik bij deze de volmacht
aan Dhr. Danny Verhoeven om in mijn naam beslissingen te nemen op de vergadering van het
PCA op 11/06/2018.
Met beleefde groeten ,
Benny Van Campenhout
Voorzitter PCA
2) Goedkeuring verslag vorige vergadering

Geen opmerkingen.

3) Verwelkoming nieuwe afgevaardigden

Het PCA bedankt Dhr. Willaert, AJJS Berchem en Dhr. Benmestoura, HZS Kyo Jutsu
Antwerpen om aanwezig te zijn op deze vergadering. We hopen beide clubs op de volgende
vergaderingen weer te zien en zo samen verder te willen meewerken aan een goede provinciale
werking.
4) Bespreking 8e Open Sinterklaasstage 2018

Onze 8e Open Sinterklaasstage gaat door in sporthal Het Veld te Zandhoven op zondag
25 november 2018 van 10.00u tot 12.30u.
Aan dezelfde lesgevers (JJC Gouden Lotus, Vlaamse Jutsoka’s en JJC Juzando) en onze
jaarlijkse vrijwillige medewerkers zal gevraagd worden of zij zich terug ter beschikking willen
stellen voor deze stage.
Er zal ook een aanvraag voor sponsoring gedaan worden bij Colruyt.
5) Bespreking Open Antwerps Kampioenschap 2018

Budoschool Kempen (Dhr. David Van der Schoepen) heeft zich kandidaat gesteld om het OAK
2018 in te richten. Dit kampioenschap (duo’s, fighting en ground fight) gaat door op
20/21 oktober 2018 in de nieuwe sporthal van Wuustwezel – Gooreind op volgend adres
Eikendreef 1, Gooreind.
Voor dit kampioenschap worden nog vrijwilligers gezocht, meer info is te verkrijgen bij
Budoschool Kempen (Dhr. David Van der Schoepen).
De inrichters krijgen de volledige steun en medewerking van het PCA om dit kampioenschap tot
een goed einde te brengen.
Bij het inrichten van een OAK kan de inrichtende club een aanvraag indienen om een financiële
steun te verkrijgen van het PCA (met een max. van 100,00 Euro).
Deze financiele steun kan max. 1 x per jaar (1 kampioenschap) aangevraagd worden.
Als voorwaarde moet de organiserende club voorafgaandelijk aan dit kampioenschap minimum 3
aanwezigheden behalen op de vergaderingen van het PCA van het laatste jaar.
6) Nabespreking prov. multistage 2018 (Sakura Taikai)

Het was een geslaagde stage met heel wat deelnemers.
Voor het inrichten van deze stage heeft Dhr. David Van der Schoepen (Budoschool Kempen) op
21 maart 2018 een aanvraag gedaan om financiële steun te verkrijgen van het PCA (met een max.
van 100,00 Euro). Deze steun is goedgekeurd en uitbetaald met overschrijving op 17/04/2018.
De financiële steun kan 1 x per jaar (1 stage) aangevraagd worden.
Als voorwaarde moet de organiserende club voorafgaandelijk aan deze stage minimum 3 aanwezigheden behalen op de vergaderingen van het PCA van het laatste jaar.
7) Bespreking prov. multistage 2019 (Sakura Taikai)

De Sakura Taikai 2019, georganiseerd door Budoschool Kempen i.s.m. Prov. Comité Antwerpen
(Prov. Multistage) zal doorgaan op 5-6-7 april 2019 in sporthal De Pegger, Wetschot 2, 2340
Vlimmeren.
Volgende lesgevers zijn reeds geboekt voor Sakura Taikai 2019:
Hugo Bleys (B), Tony Van Venrooy (NL), Alain Sailly (FR), Malcolm Holmes (UK), Danny Daem
(B), Jean-Pierre Van Vre (B), Norbert Baecker (LUX), Patrick Mees (B), Monica Couto (POR), Maria
Tång (NOR), Marcus Boli (SWI)...
Meer gastleraren volgen nog!!!

Aan David (Budoschool Kempen) is gevraagd om het PCA beter kenbaar te maken op deze stage (logo
op affiche, spandoek in de sporthal, … ).
8) Dag van het Ju-Jitsu, provincie Antwerpen

Enkele clubs verontschuldigen zich:
JJC Kiyoi Merksem o.l.v. Hugo Bleys heeft zich verontschuldigd omdat ze dat weekend op stage
zijn in Duitsland. Dhr. Bleys feliciteert het PCA wel met dit tof initiatief.
Ikiji Ryu o.l.v. Janick Dams vindt het een heel goed initiatief.
Helaas is het voor hun praktisch niet mogelijk om hieraan deel te nemen.
JJC Turnhout reageert als volgt: Wij hebben in september opendeurdag met onze vier clubs,dit gaat
samen met de braderij in de Paterstraat te Turnhout.
De deelnemende clubs zijn:
Budoschool Kempen, sportzaal GBS De Singel, Schoolstraat 4 2340 Beerse
zaterdag 15/09/18 van 13.00u tot 14.00u
Jeugd groep Tigers training
6 - 9 jaar
van 14.30u tot 16.00u
Jeugd groep Ninja training
10-13 jaar
van 16.30u tot 18.00u Jeugd groep Samoerai training 14-17 jaar
JJC Juzando, sporthal Het Veld, Schildebaan 22b, 2240 Zandhoven,
zondag 16/9/18 van 10.00u tot 12.00u.
JJC Shimpu Tokkotai, sporthal De Hoogt, De Hoogt 20, 2360 Oud-Turnhout,
zondag 16/09/18 van 13u30 tot 15u30.
JJC Zanshin, sporthal ’t Venneken, Den Geer 21, 2180 Ekeren,
zaterdag 15/09/18 van 10.00u tot 12.00u een les “Cardio Defense”.
van 13.00u tot 14.00u ju-jitsu voor 7-12 jaar.
van 14.00u tot 15u30 ju-jitsu vanaf 12 jaar.
JJC Vlaamse Jutsoka, sporthal De Rode Loop, Rodeloopstraat 2, 2170 Merksem,
zaterdag 15/09/18 van 15.00u tot 16.30u.
Antwerpse Ju-Jitsu School, sporthal Het Rooi, Berchemstadionstraat 73, 2600 Berchem,
zaterdag 15/09/18 van 10.30u tot 12.00u.
JJC Groenendaal, Sporthal Groenendaal, Ulenshofstraat 2, 2170 Merksem
zaterdag 15/09/18 van 13.30u tot 17.30u.
Specifieke aandacht/oefeningen/spelletjes voor de jeugd (tot 14j) tot 16.00u
Tai-Jutsu Saigen, Sporthal Kristus Koning, Bethaniëlei 5, 2690 Brecht
zaterdag 15/09/18 van 15.00u tot 16.00u
- 14 jaar
van 16.30u tot 17.00u
+ 14 jaar
Tai-Jutsu Saigen, Basisschool De Notelaar, Bergenstraat 2, 2110 Wijnegem
Turnzaal van 'De Notelaar', ingang via Schoolstraat te 2110 Wijnegem
zaterdag 15/09/18 van 10.00u tot 12.00u gevolgd door een hapje en een drankje.
JJC Kuzushi, Gemeentelijk sportcomplex, Kleistraat 202, 2630 Aartselaar (Via de ingang van het
zwembad).
zaterdag 15/09/18 van 10.00u tot 12.00u

Dhr. David Van der Schoepen zal een FB pagina aanmaken waar alle info kan op terug gevonden
worden.
Er zullen ook affiches op A4 gemaakt worden en tevens ook flyers op A5 formaat, deze zullen
dan aan de deelnemende clubs verdeeld worden.
Het secr. van de VJJF zal ook bekijken welke ondersteuning er kan geboden worden voor dit
weekend (drukken van flyers, gadgets om uit te delen, …)
9) Nieuwe voorstellen/activiteiten

Provinciale training te Zandhoven o.l.v. Tony Van Venrooy , deze zal naar alle waarschijnlijkheid
doorgaan eind oktober. De juiste datum volgt later.
Er kunnen maximaal 10 trainingen per provincie per kalenderjaar doorgaan als erkende
provinciale training.
Een aanvraag dient tijdig (minimum 1 maand voor de volgende vergadering of door aanwezigheid
op de vergadering van het PCA) binnen te komen. Als het op de vergadering aangevraagd en
goedgekeurd is dan kan dit tijdig op de federale kalender geplaatst worden en actieve punten aan
verbonden worden.
10) Varia

Op 15 maart 2018 was er een provinciale training met als gastlesgever Hugo Chauveau, (6e dan),
Aikijujutsu Yoseikan. Deze training was gratis en ging door te Zandhoven.
De opkomst was matig (15 deelnemers), maar het was een interessante training.
JJC The Blue Dragon, Mariaburg-Ekeren heeft zijn naam gewijzigd naar JJC Samurai-dojo.
Budoschool Kempen is afgelopen vrijdag voor de 2e maal op rij sportclub van het jaar geworden
in Beerse. Het PCA feliciteert het ganse team van Budoschool Kempen voor dit mooie resultaat.
11)Rondvraag

Geen vragen
12) Data volgende vergaderingen

10 september 2018 om 21.00u te Zandhoven
3 december 2018 om 21.00u te Zandhoven
13) Volgende vergadering op maandag 10 september 2018 om 21.00 uur.
Sporthal Het Veld, Schildebaan 22b, Zandhoven.

i.o.
Danny Verhoeven
Plaatsvervangend voorzitter
Provinciaal Comité Antwerpen

