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1. Clubvisie
In dit eerste deel van het sportverenigingsplan komen volgende onderwerpen aan
bod:
 Doel van de vereniging: wat doet KJC Lier?
 Doelgroepen: wie is welkom bij KJC Lier?
 Deelnameprijs: wat kost het om bij KJC Lier aan judo te doen?
 Activiteiten: wat krijgt een judoka bij KJC Lier allemaal aangeboden? Hoe zit
het met trainingen en examens? Is er daarnaast nog iets te beleven bij KJC
Lier?
 Clubfilosofie: waarvoor staat KJC Lier?
 Clubgeschiedenis: hoelang bestaat KJC Lier al? Vanwaar dat “Koninklijke”?

Doel van de vereniging:
De Koninklijke Judoclub Lier vzw, afgekort KJC Lier vzw heeft tot doel de beoefening van de judosport
te bevorderen.
Tot de concrete activiteiten waarmee de doelstellingen worden verwezenlijkt behoren ondermeer:
1.

Het aanleren, beoefenen en verspreiden van de judosport, zowel op vriendschappelijke als op
competitieve basis, van welke aard ook, en waar ter wereld ook; het samenwerken met andere
verenigingen ter bevordering van de judosport en voor het welzijn van haar eigen discipline.

2.

Het organiseren van alle activiteiten, waar en wanneer de vereniging dit wil, als bijvoorbeeld
trainingen, stages, en tornooien, of culturele en sociale activiteiten die de instandhouding en de
valorisatie van het beoefenen van de judosport ten goede komen.

3.

De begeleiding van haar leden en derden, zelfs binnen het kader van andere activiteiten zoals
schoolactiviteiten, bij de beoefening van de judosport.

Doelgroepen:
Iedereen vanaf 7 jaar is welkom bij KJC Lier vzw om het judo te leren beoefenen. Zowel jonge kinderen
als volwassenen die nog kennis willen maken met de judosport vinden hun plaats in de club.
Sinds september 2014 is er, in samenwerking met het Judoteam Duffel 55+, ook een aparte werking
voor 55-plussers.

Deelnameprijs:
Lidgeld:
KJC Lier vzw wil de lidgelden bewust laag houden, zodat iedereen in Lier en omstreken aan een
democratische prijs de judosport kan beoefenen.
Team A:
85 euro per judoseizoen
Team B: 110 euro per judoseizoen
Team 55+: 110 euro per judoseizoen
Een judoseizoen loopt van 1 september tot 30 juni.
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Het lidgeld wordt volledig betaald vóór de eerste training, eventueel na het beëindigen van de
initiatietrainingen.
Initiatietrainingen:
Iedereen die nog nooit het judo heeft beoefend, heeft bij onze club recht op 4 gratis opeenvolgen de
initiatietrainingen. Tijdens die periode is de judoka verzekerd. Na het beëindigen van de
initiatietrainingen, dient de judoka het volledige lidgeld en de vergunningsprijs te betalen om volwaardig
lid te kunnen worden.
Vergunning:
Iedere judoclub in het Nederlandstalige landgedeelte dient zijn leden aan te sluiten bij de Vlaamse Judo
Federatie vzw (VJF), die op haar beurt is aangesloten bij de Belgische Judo Bond vzw.
De vergunningsprijs bedraagt 39,00 euro per kalenderjaar en wordt door onze club volledig doorgestort
naar de VJF. In die vergunningsprijs zit o.a. een sport-ongevallenverzekering en een tweemaandelijk s
tijdschrift Judo Contact. Elke judoka dient in het bezit te zijn van een geldige vergunning om de judomat
te mogen betreden.
Judogi:
Een judo oefenpak noemt men een judogi en bestaat uit een katoenen vest, broek en gordel.
Elke judoka kan een judogi via onze club aankopen, er is geen enkele verplichting. De club verkoopt
kwaliteitsvolle judogi aan 60 euro voor team A en 100 euro voor team B, inclusief een judogordel en
een judobadge.

Activiteiten:
Trainingen:
Team A start om 19u00 en de training duurt één uur.
Spelenderwijze leren onze jonge judoka’s de basisprincipes van het judo: de juiste manier van
voortbewegen, het vastgrijpen van de partner, het uit evenwicht brengen, het uitvoeren van een worp
of een houdgreep. Er wordt zowel de nodige aandacht geschonken aan de rechtstaande technieken als
aan het grondwerk. Uiteraard nemen ook de valtechnieken een belangrijke plaats in de judolessen in.
Verder wordt er heel veel aandacht geschonken aan het tonen van wederzijds respect en fair-play.
Minstens twee trainers begeleiden de jongeren en er is steeds plaats voor vragen.
Team B start om 20u00, deze training duurt anderhalf uur.
Er wordt steeds gestart met een degelijke opwarming en stretching om kwetsuren te vermijden. In team
B wordt het judo verder opgebouwd, maar is er ook plaats voor nieuwelingen die op latere leeftijd met
judo starten. Vanaf 14 jaar bestaat het grondwerk niet alleen meer uit inkom- en bevrijdingstechniek en
en het aanleren van alle houdgrepen, maar komen ook verwurgingtechnieken en armklemmen aan de
beurt. Verder wordt er aandacht geschonken aan het competitieve aspect van het judo en de
katavormen.
Examens:
Om alle judoka’s de kans te geven zich goed te voorbereiden op graadverhogingen en toch nog te
kunnen blijven zorgen voor kwaliteitsvolle trainingen wordt het afnemen van examens beperkt tot drie
examenrondes per judoseizoen.
Deze examens worden afgenomen door het volledige trainersteam zodat een objectieve beoordeling
steeds gewaarborgd is.
Voor de jongeren van 7 tot 15 jaar werkt KJC Lier vzw met een speciaal ontworpen jeugdprogramma,
op basis van het jeugdprogramma van de Vlaamse Judo Federatie, waarbij de judoka telkens tweemaal
een examen aflegt voor een streepje op de gordel, vooraleer het examen voor een graadverhoging af
te leggen. Dit werkt zeer motiverend voor onze jonge judoka’s.
Medailles en diploma’s:
KJC Lier vzw maakt gebruik van verschillende pedagogische hulpmiddelen om de leden zoveel mogelijk
te motiveren. Zo worden alle aanwezigheden op de trainingen geregistreerd. Op het einde van het
seizoen worden dan het totale aantal trainingen van elke judoka van team A berekend.
70% aanwezigheid resulteert in een bronzen medaille, 80% aanwezigheid in een zilveren medaille, 90%
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in een gouden medaille.
Voor elke graadverhoging in team A wordt een origineel judodiploma uitgereikt.
Foto’s van de medaillewinnaars en van de diplomahouders worden op de website van de club
gepubliceerd.
Clubactiviteiten:
Naast het judo beoefenen wordt er door KJC Lier vzw ook aan het sociale verenigingsleven gedacht.
Elke laatste vrijdagtraining van de maand zijn de familieleden van de judoka’s welkom om eens naar de
training te komen kijken.
Tweemaal per judoseizoen voorzien we voor team A een training waaraan de ouders kunnen
deelnemen.
In december vergeten we de Sint niet: lekkernijen voor al onze judoka’s worden voorzien.
In de lente organiseren we een demonstratie gevolgd door een receptie waarop alle judoka’s en hun
familieleden welkom zijn.
Voor de judoka’s van team B organiseren we elk judoseizoen een clubkampioenschap verspreid over
drie wedstrijddagen.
Op het einde van het judoseizoen zorgen we de laatste training voor een verrassing: bijvoorbeeld
ijskar, einde seizoen drink, e.d.
Schoolinitiaties:
KJC Lier zorgt ook voor jaarlijkse judoiniatielessen in scholen, dit op verzoek van de Sportraad Lier en
indien mogelijk.

Clubfilosofie:
Judo is een Oosterse gevechtsport. Onze clubfilosofie is bijgevolg een afspiegeling van de filosofische
principes van de stichter van het judo, sensei Jigoro Kano.
Judo vindt zijn oorsprong in het jiujitsu. Het doel van het jiujitsu was zuiver resultaat halen om in een
gevecht de overwinning te behalen.
Jigoro Kano had echter een andere filosofie over de sport die hij creëerde uit het jiujitsu. Voor hem
was het een fysieke én een geestelijke training waar het resultaat wel belangrijk was, maar waar
enorm respect voor de tegenstander is.
De training bestond uit een spel van aanval en verdediging met een verantwoordelijkheid ten opzichte
van de oefenpartner, zodat de betekenis “zachte weg” de waarheid bleef.
Deze filosofie kwam in 1922 tot ontplooiing met de spreuken:
JITA KYOEI: onderlinge weldaad
SEIRYOKU ZEN’YO: maximum resultaat
“Judo is het principe van het meest nuttig gebruik van lichaam en geest.
Judo beoefenen betekent dus: geest en lichaam ontwikkelen door het spel van aanval en verdediging
om zo zichzelf te vervolmaken tot een harmonische mens en daardoor bij te dragen tot de voorspoed
van alle mensen.”
Het doel van judo: JITA KYOEI
Door de training moet de mens bewust gemaakt worden de medemens te respecteren, enerzijds door
zichzelf geestelijk en lichamelijk te ontwikkelen, anderzijds door te helpen aan de ontwikkeling van de
partner of de medemens.
Het doel van het judo is dus: door eigen vervolmaking bijdragen tot de vervolmaking van de
gemeenschap.
JITA KYOEI: voorspoed en algemeen welzijn.
Het middel: SEIRYOKU ZEN’YO
Het middel om het doel te bereiken ligt vervat in de spreuk SEIRYOKU ZEN’YO: “maximum
doeltreffendheid bij een minimum inspanning”.
Met een kleine inspanning moet dus een groot resultaat bekomen worden.
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Dit vraagt een goede afspraak tussen de judoka’s: toegeven en meegeven zullen dus noodzakelijk zijn.
Door te oefenen wordt het lichaam ontwikkeld, maar om een maximum resultaat te behalen moet men
denken en bijgevolg ook de geest ontwikkelen.
JU betekent meegeven, ontwijken of soepelheid. Het gebruik van spierkracht moet dus steeds gezien
worden in functie van het resultaat.
Voorbeeld: iemand die duwt, wordt door een tractie uit evenwicht gehaald en wordt zo met minder kracht
overwonnen. Judo = actie en reactie.

Clubgeschiedenis:
Het staat vast dat kort na de tweede wereldoorlog in Lier de judosport al werd beoefend. Uit een
document van de Belgische Judobond en de Vlaamse Judo Federatie blijkt dat Judoclub Lier reeds in
1948 opgericht werd en zich enige tijd later officieel liet registreren bij de toenmalige federatie BELAJA
(Belgische Amateur Judo Associatie) onder het stamnummer 1013. Onze club behoort zonder twijfel tot
de oudste judoclubs van het land.
Waarschijnlijk werd aanvankelijk het judo in Lier onderricht in kleine zaaltjes in cafés en dergelijke. De
eerste echte oefenzaal of dojo bevond zich in de Begijnhofstraat 84 aan de Lierse vest. In dit te kleine
lokaal met zijn unieke verende vloer zouden hele generaties judoka’s het judo aanleren, bestuderen en
beoefenen. Technisch directeur was toen Willy Van Hoecke. Hij werd bijgestaan door leraars Jozef De
Meyer, Jan Bonné en assistent Frans Van Balen. Frans was tevens secretaris en Jozef Vloebergs was
voorzitter. Judoclub Lier werd bekend in judomiddens en nam deel aan nationale wedstrijden.
Dertig jaar later besliste het bestuur om ermee te kappen. Een dergelijke ontwikkeling zou niemand
durven vermoed hebben. Met de beoefening van het judo ging het snel bergafwaarts, leden
transfereerden of haakten af.
De grote verdienste van Frans Doms, zwarte gordel, zijn echtgenote Maria Geeraerts en Florent
Govaerts, zwarte gordel, bestaat erin dat zij rotsvast bleven geloven in een Lierse judoclub en zij in
1978 beslisten om de club over te nemen o.a. door eigen investeringen voor de aankoop van judomatten
e.d. Rudy Van Doninck werd secretaris. Zij vonden onderdak in het Jiujitsulokaal in de Boomlaarstraat
86. Uiteraard ondervonden Frans en Flor in de beginperiode heel wat moeilijkheden maar het
ledenaantal steeg gestadig tot bijna honderd judoka’s, dit onder de kundige leiding van deze twee
trainers. Frans, tevens voorzitter, overleed in 1992 na een slepende ziekte. Onze huidige voorzitt er
Florent Govaerts, derde dan en BLOSO A-trainer, is tevens technisch directeur van de club.
In 1988 gaf Rudy Van Doninck zijn ontslag als secretaris en werd deze functie overgenomen door Geert
Goetschalckx, tweede dan en BLOSO Initiator –Jeugdsportbegeleider. Gezien de groei van de club
werd de feitelijke vereniging in 1989 omgebouwd tot een VZW.
In 1998 was het dan zover: 50 jaar Judoclub Lier! Door het bestuur werd een feestcomité aangesteld
dat de opdracht kreeg om binnen een vastgesteld budget gedurende het gans e jaar 1998 een aantal
activiteiten te organiseren om ons vijftigjarig bestaan op gepaste wijze te vieren. Dit resulteerde o.a. in
een groot judofeest, een ontvangst op het Lierse Stadhuis, de organisatie van een heus
gevechtsportgala tijdens Lier Kermis, een originele oorkonde in beperkte oplage, het ontwerpen van
een nieuw logo op briefpapier en T-shirts, een eenmalige editie van ’t Judogazetteke.
Hoogtepunt was ongetwijfeld het toekennen door het Paleis te Brussel van de Koninklijke titel, zodat wij
met fierheid mogen zeggen dat wij bij de eerste Koninklijke Judoclubs van België waren. Het Koninklijk
brevet werd ons op 10 maart 1998 persoonlijk overhandigd door de Provinciegouverneur, Camille
Paulus.
In 2006 verhuisde KJC Lier, na jaren getraind te hebben in de Boomlaarstraat, naar de turnzaal van het
KTA ’t Spui in de Predikherenlaan, inmiddels een volwaardige sporthal, uitgebaat door de Stad Lier.
In al die jaren is het judo geëvolueerd tot een moderne tweekampsport met streng gecontroleerde
regels. Men kan zich in een noodsituatie verdedigen, maar wie daarom bij een judoclub aansluit, verdoet
zijn tijd en zit op het verkeerde spoor. Judo is meer dan een simpele vechtsport, het is meer dan alleen
een wedstrijdsport. In het judo moet zowel het recreatieve aspect als het competitieve aspect aan bod
komen.
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In dit tweede deel van het sportverenigingsplan wordt de structuur van KJC Lier
toegelicht:
 Vereniging zonder winstoogmerk: waarom is KJC Lier een vzw?
 Bestuur: wie bestuurt KJC Lier?
 Functies en taken: wie doet wat bij KJC Lier?
 Vrijwilligerswerking: hoe zit bij KJC Lier met de nieuwe wet op het
vrijwilligerswerk?

Vereniging zonder winstoogmerk:
In het huidige verenigingsleven is het ook in de sportwereld niet meer verantwoord om te werk en als
een feitelijke vereniging. Om de judoka’s en de bestuursleden juridisch maximaal te beschermen werd
reeds in 1989 door het toenmalige bestuur beslist om de feitelijke vereniging om te bouwen tot een
volwaardige vzw.
KJC Lier is in regel met alle verplichtingen die een vzw met zich meebrengt, o.a.:
 Opstellen van oprichtingstatuten en publicatie in het Belgische Staatsblad in 1989;
 Aanpassen van de statuten ingevolge de gewijzigde wetgeving op de VZW’s in 2004;
 Organiseren van een jaarlijkse Algemene Ledenvergadering;
 Neerlegging van de ledenlijsten en van de jaarresultaten bij de Griffie van de Rechtbank van
Koophandel.
 Het voeren van een boekhouding conform artikel 17 van de Wet op de VZW’s.
KJC Lier mag alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
doel, met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten binnen de grenzen van
wat wettelijk toegelaten is en waarvan de opbrengsten te allen tijde volledig zullen worden bestemd voor
de verwezenlijking van haar doel.

Bestuur:
KJC Lier wordt bestuurd door een Raad van Bestuur die minstens uit drie en maximum uit negen
Bestuursleden bestaat. Zij worden benoemd door de Algemene Vergadering en worden gekozen onder
de Werkende Leden. Hun mandaat duurt 4 jaar en zij zijn herbenoembaar.
De meerderheid van de Bestuursleden moet bestaan uit nog actieve of vroegere judoka’s.
De Raad van Bestuur benoemt onder zijn leden de verschillende functies, zijnde de Voorzitter, de
Penningmeester, de Secretaris, het Bestuurslid en verdeelt de bevoegdheden.
De Voorzitter, de Penningmeester en de Secretaris vormen samen het Bestuurs -comité.
Aan het Bestuurscomité worden alle bevoegdheden toegekend nodig voor het dagelijkse bestuur van
de vereniging.
De Raad van Bestuur vergadert, na oproeping door de Voorzitter, zoveel als het belang van de
Vereniging het vereist, en ook binnen de 14 dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee
Bestuurders.
Van elke bestuursvergadering wordt door de Secretaris een verslag opgesteld, getekend door de
Voorzitter en Secretaris en bewaard in een register dat toegankelijk is voor de Werkende Leden.

Functies en taken:
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Voorzitter:

Florent Govaerts

Lid van het bestuurscomité
Voorzitter bestuursvergaderingen
Technisch Directeur/Hoofdtrainer
Lid Raad van Bestuur Sportraad
Bijscholingen trainers VJF
Back -up coaching competities
Afnemen examens (eindbeslissing)
Bestuurslid Sportraad Lier
Back -up andere vergaderingen

Secretaris:

Geert Goetschalckx

Lid van het bestuurscomité
Agenda en verslaggeving bestuursver-gaderingen
Jaarverslag Algemene Vergadering
Hulptrainer
Bijscholingen trainers VJF
Kata- en technische trainingen
Afnemen examens
Vergaderingen Prov. Com. en VJF + back -up
Briefwisseling
Juridische implicaties VZW
Verzek eringen

Penningmeester

Geert Vermeylen

Lid van het bestuurscomité
Bestuursvergaderingen
Financieel verslag Algemene Vergadering
Boek houding en begroting VZW
Kata- en technische trainingen
Assistentie en back -up trainingen
Coördinatie en coaching competities
Afnemen examens
Vergaderingen Prov. Com. en VJF
en back -up andere vergaderingen
Back -up aank oop

Raadslid:

Freddy Bellekens

Bestuursvergaderingen
Algemene vergaderingen
Assistentie en back -up trainingen
Assistentie examens
Assistentie op clubactiviteiten (Lier Kermis, bbq,..)
Klein onderhoud judolok aal
Opmak en van diploma’s

Webmaster:

Marc Vanherck

Webmaster KJC Lier

Vrijwilligerswerking:
KJC Lier voldoet aan de Vrijwilligerswet van 3 juli 2005:
 Document opgesteld houdende de informatieplicht;
 Verklaring op eer ondertekend door elke vrijwilliger;
 Vrijwilligersovereenkomst opgesteld voor elke vrijwilliger;
 Registratie van de vrijwilligersvergoedingen in een vrijwilligersregister.
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3. Financiën
In dit derde deel van het sportverenigingsplan komt de financiële structuur aan
bod:
 Inkomsten: van welke middelen leeft KJC Lier?
 Uitgaven: wat zijn de belangrijkste uitgaven van KJC Lier?
 Boekhouding: hoe wordt dat allemaal bij KJC Lier bijgehouden?

Inkomsten:
KJC Lier tracht volledig autonoom te werken, d.w.z. dat KJC Lier geen enkele inkomsten uit
sponsorcontracten geniet.
De belangrijkste inkomsten zijn:
 Jaarlijkse lidgelden;
 Opbrengsten uit commerciële activiteiten zoals een porto- of wijnverkoop, standje op de
verenigingenmarkt op Lier Kermis,…;
 Intresten op beleggingen;
 Jaarlijkse subsidies van de Stad Lier;
 Een kleine winstmarge op de verkoop van judopakken.

Uitgaven:
De belangrijkste uitgaven zijn:
 Huurgelden: huurcontract met de Stad Lier voor gebruik van de sportzaal van het KTA ’t Spui;
 Secretariaatsonkosten: briefpapier, gebruik van pc en printer, postzegels, aankoop klein
kantoormaterieel;
 Verzekeringen: brandverzekering en polis verenigingsleven;
 Jaarlijkse clubbijdrage Vlaamse Judofederatie;
 Vrijwilligersvergoedingen.

Boekhouding:
KJC Lier voert een transparante boekhouding volledig conform de wetgeving op de VZW’s:
 Dagelijkse boekhouding onder de vorm van een vereenvoudigd boekhoudkundig model
overeenkomstig de boekhoudkundige verplichtingen van de kleine VZW’S;
 Jaarrekening voor elk judoseizoen, bestaande uit:
o Genormaliseerd minimaal schema van de staat van het vermogen;
o Inventaris van activa, rechten, schulden en verbintenissen;
o Genormaliseerd schema van de staat van uitgaven en ontvangsten.
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4. Communicatie
In dit vierde deel van het sportverenigingsplan komen de verschillende
communicatiemiddelen aan bod:
 Judocontact: wat valt er te vertellen over het Belgische judo?
 Informatiebord: wat valt er te vertellen over KJC Lier?
 Persoonlijke communicatie: wat gebeurt er allemaal bij KJC Lier?
 Website: wat vinden we in de website van KJC Lier?
 Andere communicatiekanalen

Judocontact:
Elke judoka in het bezit van een geldige vergunning van de Vlaamse Judofederatie ontvangt een
tweemaandelijks tijdschrift Judo Contact. In dit tijdschrift vinden onze judoka’s een massa aan
informatie:
 Federatienieuws;
 Technisch hoekje;
 Kalender van alle belangrijke regionale en nationale technische trainingen, katatrainingen,
wedstrijden;
 Nationale en internationale uitslagen;
 Verslaggeving van wedstrijden;
 Judohoekje voor de jongste judoka’s: tekeningen, puzzel, foto’s…
 …

Informatiebord:
In de kleedkamer heeft KJC Lier een informatiebord met volgende topics:
 Exemplaar van de statuten;
 Exemplaar van het reglement van inwendige orde;
 Recente ledenlijst volgens graad;
 Informatie over BLOSO-acties en van de Vlaamse Judofederatie;
 Aankondiging van de geslaagde judoka’s na elke examenronde;
 Aankondiging van wedstrijden en judostages;
 …
Naast dit informatiebord beschikt KJC Lier nog over een groot ledenbord waarop alle actieve leden per
graad vermeld staan.

Persoonlijke communicatie:
Soms is het toch belangrijk om informatie ter persoonlijken titel aan de judoka te bezorgen. Dit gebeurt
onder de vorm van nieuwsbrieven die de secretaris opstelt en naar alle judoka’s via e-mail verstuurt ,
bijvoorbeeld:
 Activiteitenkalender: geen trainingen op feestdagen, aankondiging van examens, uitreiking van
medailles en diploma’s,…;
 Aankondiging van andere activiteiten of belangrijke zaken.
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Website:
KJC Lier biedt ook aan alle geïnteresseerden een website op het internetadres
www.judoclublier.be .
Deze website is gestructureerd als volgt:
 Homepage met gebruik van banners voor dringende berichten;
 Welkomstwoord van de secretaris;
 Gedragscodes;
 Trainingen;
 Contact;
 Oefenprogramma’s;
 Onderricht;
 Algemene info;
 Fotoboek;
 55+;
 Links naar andere websites;
 Lijst met afdrukbare documenten.
Niet alleen onze judoka’s maar ook andere geïnteresseerden maken handig gebruik van dit populaire
communicatiemiddel.
Webmaster Marc Vanherck past op verzoek van het bestuur regelmatig de website aan.

Andere communicatiemiddelen:
KJC Lier maakt tevens gebruik van nog enkele andere communicatiemiddelen:
 Jaarlijkse publicatie in de Sportgids van de Sportdienst Lier;
 Uitdelen van flyers tijdens allerlei activiteiten, o.a. schoolinitiaties.
 Publiciteit naar de Lierse scholen: bij het begin van elk schooljaar wordt een brief bezorgd aan
de ouders van de kinderen van een aantal lagere scholen voor kennismak ing met de
judosport door 4 gratis initiatietrainingen. Dit met medewerking van de Sportraad Lier.
 Facebook.
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5. Klantvriendelijkheid
In dit vijfde deel van het sportverenigingsplan komt de klantvriendelijkheid van
KJC Lier aan bod:
 Wensen: hoe gaat KJC Lier om met de wensen van de leden en de ouders?
 Klachten: gaat KJC Lier om met de klachten van de leden en de ouders?
 Opvangprocedure: hoe worden nieuwe leden bij KJC Lier opgevangen?
 Werven bestuursleden: hoe worden nieuwe bestuursleden bij KJC Lier
aangetrokken?

Wensen:
KJC Lier tracht in de mate van het mogelijke om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen
van de leden en van de ouders. Dit gebeurt door middel van de informele gesprekken van de trainers
en de bestuursleden met de judoka’s en de ouders tijdens de trainingen, voor of na de trainingen.

Klachten:
KJC Lier tracht op dezelfde wijze in te gaan op mogelijke klachten van de judoka’s en de ouders.
Alle klachten worden tevens besproken en geëvalueerd in de bestuursvergaderingen.
Zie ook opvangproc edure.

Opvangprocedure:
Iedereen kan bij KJC Lier genieten van 4 gratis initiatietrainingen om kennis te maken met de judosport.
Tijdens de eerste training houdt de secretaris een uitgebreide informatiesessie om alle facetten van de
judosport toe te lichten. Dit in interactie in vraag en antwoord met de ouders.
Om afleiding zoveel mogelijk te vermijden kunnen de ouders hun kinderen naar de sportzaal brengen
en daar afhalen. Aanwezigheid van de ouders tijdens de trainingen wordt in principe ni et toegestaan.
De laatste vrijdagtraining van elke maand zijn de ouders en kennissen welkom om een training van hun
kinderen bij te wonen.
Gezien er nogal wat kinderen met problemen door de artsen worden aangeraden om de judosport te
beoefenen, worden de ouders steeds aangeraden om dit met de hoofdtrainer te bespreken, zodat het
trainersteam aan deze jongeren speciale aandacht kan besteden. Voor deze jongeren volgen er steeds
evaluatiegesprekken van de hoofdtrainer met de ouders in aanwezigheid van de betrokken judoka.

Werven bestuursleden:
KJC Lier tracht om in het team B bij de volwassen judoka’s interesse in een bestuursmandaat op te
wekken. Deze leden kunnen zich dan via de Algemene Vergadering kandidaat stellen voor een
bestuursmandaat.
Gezien het grote verloop onder deze leden omwille van studies, loopbaan, gezin, andere interesses, is
dit niet vanzelfsprekend.
In het verleden werden op deze wijze toch al een zestal leden in het bestuur opgenomen.
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6. Begeleiding van de leden
In dit deel van het sportverenigingsplan wordt de begeleiding van de leden door
KJC Lier toegelicht:
 Trainers: op welke trainers kan KJC Lier een beroep doen?
 Coaches: op welke begeleiding kan een wedstrijdjudoka bij KJC Lier rekenen?

Trainers:
Elke judoka kan tijdens de trainingen rekenen op de aanwezigheid van minstens één lid van het vast e
trainersteam:
Technisch Directeur en hoofdtrainer:
Flor Govaerts, zwarte gordel derde dan en gediplomeerd BLOSO-trainer A.
Flor heeft van de Vlaamse Judofederatie een onderscheiding ontvangen voor meer dan 25 jaar
ononderbroken zwarte gordel en lid van het bestuurscomité.
Bovendien werd hij in 2003 tijdens de Nacht van de sport door de Lierse sportraad gelauwerd als
“sportvrijwilliger van het jaar”.
In 2015 beoefent Flor reeds 50 jaar judo en dit binnen dezelfde club.
Tijdens de Nacht van de sport in 2017 ontving hij van de Lierse Persbond de prijs LAUREAAT VAN DE
SPORTPERSPRIJS 2016.
Hulptrainers:
Geert Goetschalckx, zwarte gordel tweede dan en gediplomeerd BLOSO-initiator/jeugdsportbegeleider.
Geert heeft van de Vlaamse Judofederatie een onderscheiding ontvangen voor meer dan 10 jaar
ononderbroken zwarte gordel en 25 jaar lid van het bestuurscomité.
Geert Vermeylen, zwarte gordel eerste dan en gediplomeerd BLOSO-aspirant-initiator.
Geert heeft van de Vlaamse Judofederatie een onderscheiding ontvangen voor meer dan 10 jaar
ononderbroken zwarte gordel en 10 jaar lid van het bestuurscomité.
Assistentie:
Freddy Bellekens, bruine gordel en gediplomeerd BLOSO-aspirant-initiator.
Freddy heeft van de Vlaamse Judofederatie een onderscheiding ontvangen voor meer dan 10 jaar lid
van het bestuurscomité.
Koen Vercammen, bruine gordel en gediplomeerd BLOSO-aspirant-initiator.
Flor Govaerts, Geert Goetschalckx en Freddy Bellekens behaalden in 2015 ook het getuigschrift van
“Lesgever judo 55+” en “Lesgever vallen zonder zorgen”.

Coaches:
Iedere wedstrijdjudoka kan voor elke wedstrijd rekenen op de aanwezigheid van minstens één lid van
het trainersteam voor de begeleiding bij wedstrijden: inschrijving, weging en coaching tijdens de
wedstrijden.
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7. Samenwerking met andere clubs
In dit laatste deel van het sportverenigingsplan wordt de samenwerking KJC Lier
met andere clubs toegelicht:
 Gebruik van de judomatten
 Samenwerking met Judoteam Jita Kyoei Duffel vzw

Gebruik van de judomatten:
KJC Lier bezit zelf geen judomatten en huurt deze jaarlijks voor een deel van Jiu Jitsuclub De Gouden
Draak en voor een deel van Aikidoclub Lier. Hiervoor werd een samenwerkingsovereenkomst opgesteld
met vermelding van de huurgelden en de afschrijvingspercent ages.

Samenwerking met Judoteam Jita Kyoei Duffel vzw


De broers Bram Van Herck en Tom Van Herck, beiden leden van het trainersteam van
Judoteam Jita Kyoei Duffel, geven samen ieder judoseizoen 6 gasttrainingen aan team A en
team B van KJC Lier.



De judoka’s van KJC Lier, ouder dan 45 jaar, kunnen deelnemen aan de speciale trainingen
45/55+, van Judoteam Jita Kyoei Duffel.



KJC Lier biedt aan de 45/55-plussers van Judoteam Jita Kyoei Duffel de mogelijkheid om deel
te nemen aan de vrijdagavondt rainingen.

Alle concrete afspraken werden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst tussen KJC Lier en
Judoteam Jita Kyoei Duffel.
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