Zandhoven, 02/12/2019
www.antwerpen.vjjf.be
Aan alle leden van het comité

“Met de steun van de provincie Antwerpen”

Verslag van de vergadering op 2 december 2019 - 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
Nathalie Van der Jonckheyd, Tai Jutsu Tommy’s Dojo, Wijnegem
Thomas Thys, JJC The Blue Dragon, Boechout
Sven Vinck, Saigen, Brecht
Nico Janssens, Aikijujutsu Yoseikan, Weelde
Natasja Van Clapdurp, Fighting Lions Antwerp, Mortsel
Verontschuldigd:
Bruno Van Damme, JJC Gouden Lotus, Merksem
David Van der Schoepen, Budoschool Kempen, Beerse & Wuustwezel
Tim Van Hoorenbeke, Ikiji Ryu Antwerpen
1) Goedkeuring verslag vorige vergadering

Geen opmerkingen.
2) Bespreking 9e Open Sinterklaasstage 2019

Onze 9e Sinterklaasstage was dit jaar weer een groot succes.
Na de stage hebben we veel positieve reacties gekregen. De club Sai Shin Dojo uit Oostham had
voor de eerste maal ook een aantal van hun jeugdleden ingeschreven. Zij waren positief verrast
en willen volgend jaar terug meedoen. Dit stimuleert ons om op deze manier verder te werken en
de stage opnieuw in te richten in 2020.
We willen hierbij ook al onze medewerkers en sponsors van harte bedanken voor alle hulp die ze
jaarlijks geven.
Onze 10e Open Sinterklaasstage kan dus terug doorgaan in sporthal Het Veld te Zandhoven op
zondag 29 november 2020 van 10.00u tot 12.30u.
Er zal een aanvraag gericht worden aan de gemeente Zandhoven of de dojo dan beschikbaar is.
3) Bespreking Sakura Taikai 2019, (prov. multistage )

De Sakura Taikai 2020 georganiseerd door Budoschool Kempen i.s.m. PCA (Prov. Multistage)
gaat door op 4 – 5 april 2020
Voor deze editie hebben volgende lesgevers reeds toegezegd: Hugo Bleys, Hubert Laenen, Jan
Janssens.

David Van der Schoepen is volop bezig met de verdere uitwerking van deze stage en zal ons
hiervan verder op de hoogte houden.
Er is een vraag gesteld of er mogelijkheid bestaat of andere lesgevers van de VJJF zich ook
kandidaat mogen stellen. Dit zal verder met David besproken worden.
4) Open Ju-Jitsu dagen 2020, provincie Antwerpen

Op 25-26/01/2020 zullen er voor de tweede maal Open Ju-Jitsu dagen ingericht worden, ditmaal
onder de naam “Ju-Jitsu in de kijker”.
Alle deelnemende clubs zouden dit dan op eigen initiatief kunnen uitbreiden naar open familie
en / of vriendendagen.
Voor de editie van 2020 zullen er terug flyers en affiches gedrukt en verdeeld worden onder de
deelnemende clubs. De kosten van het drukwerk worden gedragen door het Prov. Com.Antwerpen.
De flyers zullen ook nog in pdf naar alle deelnemende Antwerpse clubs gemaild worden zodat er op
deze manier binnen de clubs (via hun leden) nog extra reclame kan gemaakt worden.
David Van der Schoepen, Budoschool Kempen enTim Van Hoorenbeke, Ikiji Ryu Antwerpen hebben
voorgesteld om een promotievideo te maken.
Wat betreft het promotiefilmpje heeft Tim alles verzameld en zal dit eerstdaags aan David bezorgen.
Er zal voor deze Open Ju-Jitsudagen een FB pagina aangemaakt worden, David heeft dit in orde
gebracht.
Volgende clubs hebben zich ingeschreven:
JJC Kuzushi, Aartselaar
JJC Juzando, Zandhoven
Fighting Lions Antwerp, Wilrijk
Ippon Ju-Jitsu, Zwijndrecht
Vlaamse Jutsoka, Merksem
JJC Zanshin, Ekeren
Fundamentals Jiu-Jitsu, Oud-Turnhout
AJJS, Berchem
JJC Gouden Lotus, Merksem
Tai Jutsu Tommy’s Dojo, Wijnegem
Saigen, Brecht
5) Nieuwe voorstellen/activiteiten

Dhr. Frank Engelen (JJC Juzando) vraagt of we vanuit het prov. Comité Antwerpen voor 2020
geen budget kunnen vrijmaken voor het inrichten van een aantal competitie initiaties/lessen.
Er is voorgesteld om deze lessen als provinciale trainingen te laten doorgaan. Deze trainingen
kunnen steeds aangevraagd worden onder volgende voorwaarden:
 Een aanvraag dient tijdig, d.w.z. minimum 1 maand voor de prov. training doorgaat
binnen te komen. De training moet ook gratis toegankelijk zijn.
 Er kunnen max. 10 prov. trainingen per sportjaar gepland worden
 De aangekondigde lesgever voor de training mag géén lid zijn van de inrichtende club.
 Eenzelfde lesgever mag max. 1 x per jaar gevraagd worden voor een prov. training.
 Max. 3 provinciale trainingen per club/per jaar. Indien er niet voldoende provinciale
trainingen (max. 10) gepland zijn kan er vanaf de vergadering van het PCA in maart, na
goedkeuring van de aanwezige leden, hierop eventueel een uitzondering gemaakt
worden.
Op donderdag 20/02/2020 is er een provinciale training gepland bij JJC Juzando te Zandhoven
met als lesgeefster Shihan Saskia De Gruyter van Sai Shin Dojo (Kokodo Ju Jutsu).

6) Varia

Tai Jutsu Saigen Wijnegem wordt vanaf nu Tai Jutsu Tommy's Dojo vzw, afgekort Tommy’s
Dojo en maken dus geen deel meer uit van vzw Saigen.
Alle mailcommunicatie zal vanaf heden gebeuren via een nieuw emailadres, namelijk via
tommysdojovzw@gmail.com.
Bij een nieuwe vzw hoort ook een nieuw bestuur:
GwenVan Eygen, voorzitter.
Nathalie Van der Jonckheyd, secretaris.
Nathalie Lauryssen, penningmeester.
Dit bestuur wordt extra bijgestaan door enkele mensen achter de schermen.
Sensei Tom Aertbeliën is hoofdtrainer en blijft verantwoordelijk voor alles wat met het lesgeven
te maken heeft.
De maatschappelijke zetel (en dus ook het postadres) is veranderd naar:
Wommelgemsesteenweg 40, 2110 Wijnegem.
De dojo is gelegen op volgend adres:
turnzaal gemeenteschool De Notelaar (ingang Schoolstraat /Kerkhofstraat 29 2110 Wijnegem).
Op 15 februari 2020 is er een tweede lessenmarathon voor het goede doel. Deze marathon gaat
door bij Tai Jutsu Tommy's Dojo vzw, Wijnegem.
Voor de volwassenen is er een marathon van 8 uren gepland met start om 10.00u en einde om
18.00u. Voor de kinderen een marathon van 4 uren met start om 10.00u tot 14.00u.
Aan de deelnemers zal een vrijwillige gift van 5 euro gevraagd worden om het goede doel te
sponsoren.
Vanuit het PCA is besloten om deze lessenmarathon voor het goede doel te steunen met een
bedrag van 150,00 euro.
Op de vergadering van 17 juni 2019 is er besloten dat er in de maand november van het
werkingsjaar 2019 alle erkende provinciale trainingen worden opgeteld, bij welke clubs deze zijn
doorgegaan en dan van het restsaldo van de werkingsgelden van desbetreffend jaar een uitbetaling
wordt gedaan, met een max. van 50 € per prov. training / per inrichtende club, aan desbetreffende
clubs.
Vanaf het jaar 2020 zullen er van het restsaldo van de werkingsgelden van het PCA geen uitbetalingen meer gedaan worden voor een provinciale training maar zal dit vervangen worden door
het betalen van een vrijwilligersvergoeding voor de lesgever op de provinciale training.
Een aangevraagde training wordt erkend als provinciale training als aan onderstaande
voorwaarden voldaan is:
 Een aanvraag dient tijdig, d.w.z. minimum 1 maand voor de prov. training doorgaat
binnen te komen. De training moet ook gratis toegankelijk zijn
 De aangekondigde lesgever voor de training mag géén lid zijn van de inrichtende club.
 Eenzelfde lesgever mag max. 1 x per jaar gevraagd worden voor een prov. training.
 Een aanwezigheidslijst moet na de prov. training zo snel mogelijk aan het secr. van de
VJJF en tevens ook aan het secr. van het PCA bezorgd worden.
Volgende trainingen waren reeds erkend door het PCA (overgangsmaatregel) vooraleer de
hervorming van de voorwaarden voor erkenning goedgekeurd werden.
16/01/2019
Budoschool Kempen (o.l.v. J.P. Van Vree)
02/04/2019
Zanshin Ekeren (Bokstechnieken)
Deze clubs zullen vanuit het PCA een bedrag van 50,00 euro gestort krijgen op hun rekening.

7) Data om op de federale kalender te plaatsen

20/ 02 / 2020

Prov. training o.l.v. Shihan Saskia De Gruyter, (Kokodo Ju Jutsu)
te Zandhoven (affiche in bijlage ook aan de kalender linken a.u.b.)

02/ 03 / 2020

Vergadering Prov. Comité Antwerpen te Zandhoven om 21.00u.

15/ 06 / 2020

Vergadering Prov. Comité Antwerpen te Zandhoven om 21.00u.

07/ 09 / 2020

Vergadering Prov. Comité Antwerpen te Zandhoven om 21.00u.

07/ 12 / 2020

Vergadering Prov. Comité Antwerpen te Zandhoven om 21.00u.

8) Rondvraag

Wij willen hierbij onze voorzitter Dhr. Benny Van Campenhout feliciteren met het behalen van
zijn 9e dan.
9) Data vergaderingen in 2020

Maandag 2 maart 2020 om 21.00u te Zandhoven
Maandag 15 juni 2020 om 21.00u te Zandhoven
Maandag 7 september 2020 om 21.00u te Zandhoven
Maandag 7 december 2020 om 21.00u te Zandhoven
10) Volgende vergadering op maandag 2 maart 2020 om 21.00 uur.
Sporthal Het Veld, Schildebaan 22b, Zandhoven.

Benny Van Campenhout
Voorzitter Provinciaal Comité Antwerpen

