Zandhoven, 03/12/2018
www.antwerpen.vjjf.be
Aan alle leden van het comité

“Met de steun van de provincie Antwerpen”

Verslag van de vergadering op 3 december 2018 - 21.00 uur
Aanwezig:
Benny Van Campenhout, JJC Ippon Zwijndrecht, voorzitter PCA
Wim Pauwels , JJC Juzando Zandhoven, secretaris
Danny Verhoeven, Kuzushi, Aartselaar, webmaster
Gerda Van der Schoot, JJC Juzando, Zandhoven
David Van der Schoepen, Budoschool Kempen, Beerse
Aneta Galach, Budoschool Kempen, Wuustwezel
Nathalie Van der Jonckheyd, Saigen, Wijnegem
Tim Van Hoorenbeke, Ikiji Ryu Antwerpen
Thomas Thys, JJC The Blue Dragon, Boechout
Robbe Van Oosterwijck, JJC The Blue Dragon, Boechout
Verontschuldigd:
Bruno Van Damme, JJC Gouden Lotus, Merksem
Werner Van Eersel, Bushido Zandvliet
Laurent Willaert, AJJS, Berchem
1) Goedkeuring verslag vorige vergadering

Geen opmerkingen.
2) Nabespreking 8e Open Sinterklaasstage 2018

Onze 8e Sinterklaasstage was dit jaar weer een groot succes. Er zijn ongeveer honderd kinderen
tussen 6 en 12 jaar op afgekomen. Na de stage hebben we zowel mondeling als per mail veel
positieve reacties gekregen. Dit stimuleert ons om op deze manier verder te werken en de stage
opnieuw in te richten in 2019.
We willen hierbij ook al onze medewerkers en sponsors van harte bedanken voor alle hulp die ze
jaarlijks geven.
Onze 9e Open Sinterklaasstage kan dus terug doorgaan in sporthal Het Veld te Zandhoven op
zondag 24 november 2019 van 10.00u tot 12.30u.
Er zal een aanvraag gericht worden aan de gemeente Zandhoven of de dojo die datum
beschikbaar is.
Aan dezelfde lesgevers en medewerkers zal gevraagd worden of zij zich terug ter beschikking willen
stellen voor deze stage.
Dhr. David Van der Schoepen heeft reeds toegezegd om volgend jaar terug als lesgever met assistent
aanwezig te zijn op onze negende Sinterklaasstage.

3) Nabespreking Open Antwerps Kampioenschap 2018

Na het beperkte aantal inschrijvingen is er besloten om het OAK 2018 te annuleren, zie
onderstaand schrijven van de inrichtende club (Budoschool Kempen):
Na een avond overleg en mogelijkheden uitzoeken voor de tegenvallende inschrijvingen zo kort
voor het OAK Ju Jitsu van 20/21 oktober as hebben wij als bestuur van Budoschool Kempen
unaniem besloten dat het risico op een financieel verlies te groot is en wij onze werking moeten
beschermen tegen zo'n opdoffer. Het is zinloos met zo weinig deelnemers ons volledig team en
het WOC het werk en al de inspanningen die nog moeten volgen daarvoor in te zetten voor een
toernooi met een hoogst onzekere financiële uitkomst; Wij brengen dit bij de komende PCA
vergadering zeker op tafel om de volgende organiserende partij een annulatie-beslissing te
vermijden.
Ons bestuur betreurt dit ten zeerste maar voor ons is dit de meest veilige oplossing om onze
werking te vrijwaren van geldelijke obstakels!
Vanwege de wedstrijdorganisatiecommissie VJJF is volgend antwoord gekomen:
Beste David,
We begrijpen jullie beslissing hierin volkomen.
Het is zeker geen gemakkelijke beslissing geweest voor jullie.
Buiten de tegenvallende financieën bij zo weinig inschrijvingen is het ook competitief geen
hoogvlieger als je het zou laten doorgaan.
We staan dus mee achter jullie zware besluit en annuleren het kampioenschap van volgende
week.
Alvast bedankt voor jullie bereidheid om het te willen organiseren en de goede samenwerking
hierin!
Dhr. David Van der Schoepen, Voorzitter team Budoschool Kempen, heeft het PCA een brief
overhandigd met enkele voorstellen naar de VJJF toe. Het secretariaat van het PCA zal deze
brief samen met dit verslag bezorgen aan het secretariaat van de VJJF zodat zij dit aan de
bevoegde personen kunnen bezorgen en eventueel bespreekbaar maken.
Het PCA heeft op deze vergadering beslist dat ze in de toekomst niet meer instaan voor het
inrichten van kampioenschappen. Ze laten dit vanaf heden over aan de wedstrijdorganisatiecommissie van de VJJF.
4) Bespreking Sakura Taikai 2019, (prov. multistage )

De Sakura Taikai 2019 (Provinciale Multistage) georganiseerd door Budoschool Kempen i.s.m.
Prov. Comité Antwerpen gaat door op 5-6-7 april 2019.
Op vrijdag is er een pre-stage gepland, zaterdag stage met wapens, demo’s en een after-party, op
zondag een ongewapende stage.
Reeds geboekt voor Sakura Taikai 2019: Hugo Bleys, Hubert Laenen, Tony van Venrooy (Nederland),
Karsten Ullrich (Duitsland), Alain Sailly (Frankrijk), Maria Tång Grønnerød (Noorwegen), Marcus
Boli (Zwitserland), Norbert Baecker (Luxemburg), Jean Pierre vanVre, Danny Daem, Marcel Morton,
Patrick Mees en Rida Van de Plas.
Meer gastleraren volgen nog !

5) Open Ju-Jitsu dagen, provincie Antwerpen

Deze gingen door op 15 en 16 september 2018 en er namen 10 Antwerpse clubs aan deel nl.:
Budoschool Kempen, sportzaal GBS De Singel, Schoolstraat 4 2340 Beerse
JJC Juzando, sporthal Het Veld, Schildebaan 22b, 2240 Zandhoven,
JJC Shimpu Tokkotai, sporthal De Hoogt, De Hoogt 20, 2360 Oud-Turnhout,
JJC Zanshin, sporthal ’t Venneken, Den Geer 21, 2180 Ekeren,
JJC Vlaamse Jutsoka, sporthal De Rode Loop, Rodeloopstraat 2, 2170 Merksem
Antwerpse Ju-Jitsu School, sporthal Het Rooi, Berchemstadionstraat 73, 2600 Berchem,
JJC Groenendaal, Sporthal Groenendaal, Ulenshofstraat 2, 2170 Merksem
Tai-Jutsu Saigen, Sporthal Kristus Koning, Bethaniëlei 5, 2690 Brecht
Tai-Jutsu Saigen, Basisschool De Notelaar, Bergenstraat 2, 2110 Wijnegem
JJC Kuzushi, Gemeentelijk sportcomplex, Kleistraat 202, 2630 Aartselaar
Hiervoor zijn 5000 flyers en 50 affiches gedrukt en verdeeld onder de deelnemende clubs.
We gaan volgende vergadering na of we een tweede editie in 2019 kunnen laten doorgaan, eventueel
tijdens het 3e of 4e weekend van september (bv. 21 & 22 september 2019) of nog later.
Alle ideetjes om dit verder uit te werken zijn zeker welkom zodat we dit verder kunnen bespreken.
6) Nieuwe voorstellen/activiteiten

Budoschool Kempen doet een aanvraag om een provinciale training in te richten op woensdag
17 januari 2019 van 20.00u tot 22.00u met als gastlesgever Jean Pierre van Vre, 6e dan Tai Jutsu
& Goshin Jutsu, Voorzitter IMAF BELGIUM.
Deze training gaat door op volgende locatie:
Budoschool Kempen, Sporthal Koch, Eikendreef 70, Wuustwezel.
De aanvraag is goedgekeurd en de datum mag vermeld worden op de federale kalender van de
VJJF.
Een affiche zal ter beschikking gesteld worden door Budoschool Kempen.
Zondag 24 november 2019 van 10.00u tot 12.30u, 9e Sinterklaasstage PCA te Zandhoven.
Deze jaarlijkse provinciale jeugdstage is goedgekeurd en de datum mag vermeld worden op de
federale kalender van de VJJF.
Een affiche volgt later.
JJC Tai Jutsu Saigen Wijnegem richt op zaterdag 2 maart 2019 een 12 uur lessenmarathon in
voor het goede doel.
De lessenmarathon vindt plaats van 10.00u tot 22.00u.
Volgende stijlen zullen aangeboden worden:
Tai-Jutsu
Karate
Judo
Goshindo
Ju-Jitsu
Close Combat
…
Verdere info volgt later.
Het PCA geeft een financiële steun van 100 € aan deze lessenmarathon voor het goede doel.
Aan Mevr. Van der Jonckheyd (secretaris en penningmeester, Saigen Wijnegem) wordt gevraagd
om het logo van het PCA te gebruiken op alle daarvoor in aanmerking komende flyers, affiches,
prijslijsten, … , en tevens op volgende vergadering (PCA 11 maart 2019) alle gegevens
schriftelijk door te geven zodat het sponsorbedrag kan overgeschreven worden.

7) Varia

Door een aantal aanwezige leden komen er klachten over de werking, samenwerking en
communicatie tussen de VJJF, wedstrijdorganisatiecommisie, VTS cursus initiator, … en de
aangesloten clubs van de VJJF.
Kan daar in de toekomst verandering in komen? Kan dit verder besproken worden met
desbetreffende clubs?
8) Rondvraag

Geen vragen
9) Data volgende vergadering

Maandag 11 maart 2019 om 21.00u te Zandhoven
Maandag 17 juni 2019 om 21.00u te Zandhoven
Maandag 9 september 2019 om 21.00u te Zandhoven
Maandag 2 december 2019 om 21.00u te Zandhoven
10) Volgende vergadering op maandag 11 maart 2019 om 21.00 uur.
Sporthal Het Veld, Schildebaan 22b, Zandhoven.

Benny Van Campenhout
Voorzitter Provinciaal Comité Antwerpen

