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SAI SEI KAN 
JKA Shotokan Karateclub Oudenaarde  4051 

lid van de Vlaamse Karate Federatie v.z.w. 

lid van de v.z.w. JKA Vlaanderen 

sinds 1994 

www.karateoudenaarde.be 

 

 

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 

    Met de jongeren: in de club op  wo  13/11/2013 om  19u (tijdens de training) 

 Met de +14 jarigen in de club op wo 13/11/2013 om 20u (tijdens de training) 

 Met de ouders op wo 20/11/2013 om 19u15  Vergaderzaal ‘t Sportkot 

 
 

Onderwerpen  voor elk van deze vergadering: 

 

Onderwerpen  voor deze vergadering: 

Overzicht van het voorbije trainingsjaar 2012-2013 

Voorstelling Infobrochure 19
de

 Seizoen 2013-2014 

+ wijzigingen trainingsschema 

+ wekelijks Jeugdoefenwedstrijdtrainingen 

Bespreking Resultaten Enquete Project Laagdrempelige Sportclub 

Bespreking vernieuwde Tombola organisatie 

Tendensen voor het komende jaar: 

 Uitnodigen van meerdere gasttrainers 

 Aandacht voor de waarden en normen binnen onze JKA Stijl 

 Ijsschaatspiste: uitbating + ledenactiviteit groepsschaatsen 

 Voorstelling en Ontwerp Filmproject  Ethisch Verantwoord Sporten 

Organisatie Juegdoefenwedstrijd 30/11/2013 

Viering 20 jaar Sai Sei Kan 

Vragen van ouders / Vragen van leden 

 Nieuwe voorstellen en ideeën  

 Varia 

 

Opmerking:  Bij de uitnodiging voor de AV was een meldingskaart bijgevoegd of men kon via onze 

website Agendapunten toevoegen. 
 

□ meldt het volgende    : geen ontvangen 
 

□ heeft volgende  vraag en / of voorstel : zie varia verslaggeving van de AV 
 

□ heeft volgende klacht   : er waren geen klachten 
 

□ wenst volgend item op de agenda te plaatsen: er werden geen items op voorhand aangevraagd 
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*Groep Jeugd  
wo  13/11/2013          19u45 -)  20u 

aanwezig:   Stefaan VDB, Saveyn L,  Arthur B, Simon S, Emil C, Juul C, Eline S, 

                                    Giles M, Hydajete R, Marie P, Dunia K, Femke S,  Thibau M, Mathias 

                                    K, Runde DC, Stefanie D, Yarah D, Yuri S, 

    

Aanwezige Jeugdtrainers:   Andy L, Theo L 

verontschuldigd:  geen           afwezig: 2 leden        ( Xander S, Kato D)  

verslag:             Theo L                                         moderator: Jonas De Cooman 

 

Besproken punten: 

Verslag 

 
 Info verwerking vragenlijst “laag drempelige sportclub” 

 We ontvingen van onze jeugd slechts 2 ingevulde formulier terug (Stefaan/ Kato) 

 Daardoor is de verwerking ervan voor de jeugdafdeling niet representatief. 

 Opm--) de vragenlijst was te moeilijk en te weinig jeugdvriendelijk 

 Overlopen positieve punten seizoen 2012-2013 

 Thematrainingen zoals de kersttraining, familietraining 

 Tombola en Samenzijn 

 Clubkampioenschap 

 Overlopen negatieve punten seizoen 2012-2013 

  Dat er geen kamp-jeugd dag was 

  Het wegvallen van de jeugdsportcoördinator bij opstart seizoen 

 Overlopen  wat  er veranderd is  in seizoen 2013-2014 + vragen i 

 Trainingen op wo av en za morgend: grote zaal  

 Extra Trainingen op wo 19u-20u witte gordels en JOW - selectie 

 Meedoen aan jeugdoefenwedstrijden wordt sterk aangemoedigd en kan de 

vordering in karate versnellen 

 Groene gordels en JOW- selectie vragen meer sparring op woensdag 

 Groep vraagt meer BUNKAI-training: probleem aandacht / concentratie 

 Groep vraagt meer training van de hogere kata’s 

 Varia 

 Ijsschaatspiste : we zullen de mogelijkheid bieden aan onze leden om als groep 

In de vooravond samen te schaatsen 

 Opnieuw de vraag om meer “spellekens” te doen tijdens de trainingen op woensdag 

 Oproep voor onze jeugdoefenwedstrijd te Oudenaarde deel te nemen of te komen 

helpen of te komen kijken 

 

 

 

!!JKA Europe te Kortrijk Belgium op za 5 april 2014 te Kortrijk!! 
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*Groep Volwassenen 
wo 13/03/2013           20u15  -) 21u22 

aanwezig:   Christophe L, Johan DM,Thomas VA, Frank P, Andy L, Ella N ,  

                                    Mathijs V., Davide B, Tony S,   

verontschuldigd:  Maarten V , Katrien B, Geert L, Guillaume L 

afwezig :                     Robin R, Lieselot D, Kevin D 

verslag:  Theo L                                            moderator: Theo L. 

 

Besproken punten: 
Verslag: 

 Info verwerking vragenlijst “laag drempelige sportclub” 

 We ontvingen van onze  volwassenen  5  ingevulde formulieren terug (Kevin, Katrien 

Geert,  Davide, Ella   op 12--) 1/3! 

 Daardoor is de verwerking ervan voor de groep niet representatief. 

 Opmerking -) de vragenlijst was op het einde te verwarrend 

 SCHETS doel + wat uit halen: 

 Per LUIK:  

 -algemeen + aantal jaren lid + return voor de club: hoogstens een handje helpen 

 -specifieke verwachting t.a.v. de club: goede karate geven,  meer respect van 

sommige hogere gordels voor lagere gordels,… 

 -taal : we hebben soms anderstaligen in de club + hulp vertaling/onthaal  

 communicatie: liefst per e-mail / maar ook toch nog BRIEVEN 

 -karateniveau: trainen tot zo ver ik kan, een zwarte gordel behalen…fysieke conditie 

onderhouden, de waarden van karate leren beoefenen,  

 -mobiliteit: 4km /  5km / 6km/  9km / auto / bereidheid om andere mee te pakken 

 -school/werk/opleiding+ impact om kopen trainen: 1 x / 2x / 3x / liefst op dinsdag/ 

 vrijdag/zaterdag// woensdag/zaterdag// 

   oa soms overwerken, file leed, gezinssituatie ( als vrouw later is, op de kindjes  

         letten, combinatie werk/gezin… 

 -prijzen:  scoren normale prijs, betaalbaar, leden weten van familieprijs en  

                   teruggave via ziekenfondsen, mag hoger,  

                   betaling per trimester als positief ervaren 

                   redelijk veel 

 gezinssituatie: diverse leden hebben broers / zussen / vaders/moeders die andere 

sporten bedrijven 

 engagement voor de club: ofwel niet ingevuld, ofwel sporadisch + een handje helpen 

bij een clubactiviteit ( trainingsgericht en / of sociaal gericht, niet veel praten, maar 

doen) 

  mensen die mogen aangesproken worden : Tony / Davide / Katrien ( onthaal nieuwe 

leden jonger dan 14j / verjaardagskaarten/ hulp JOW /  

 

- Uitleg nieuw seizoen + tendensen 

* Zaalruimte werd terug verminderd, gezien opties clubvergroting en accent op de jeugd niet werd  

   gerealiseerd, zodat de totale zaalkost verminderd, doch dat  iedereen die wil 3x per week kan trainen 

   --) wo 7-8 jeugdtraining +  witte gordels  + blauw/bruin mag meetrainen   (2 tot 3 trainers ter    

                     beschikking) 
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   --) wo 8-9u30  blauw / bruin/zwart olv de sempai 

   --) vr 7-8 JOW-training + witte gordels  olv de sempai 

   --) vr 8-9u30 blauw/bruin/zwart examentrainingen en Ind. Coaching 

   --) za 10u-11u30 basistraining alle gordels  ( 2 tot 3 trainers ter beschikking) 

maar: december geen vrijdagtrainingen // maart/april/mei/juni aangepast trainingschema 

          ifv stages 

 *  gevolg--) clubprijsbijdrage met 5€ verhoogd, maar ook de familieprijs met 5€ meer korting  

     voorzien 

 * dagelijkse leiding  van  de club zijn de zwarte gordels, doch  hoofdverantw en beslisser blijft de  

    sempai,  

  * opmerkingen, ideeën  ressorteren onder volgende doelstellingen 

- een betere organisatie en prijzen van/voor de tombola 

Achtergrond: per jaar 2 act die extra dienen op te brengen 

Nl. Bruto  tombola (500-)750€)  en Ijsschaatspiste (420€) 

Doel--) re-investeren in club door bv.aankoop materiaal, extra act kunnen 

             aanbieden zonder meerkost voor de leden… 

  Vorig jaar gelukt, maar…netto 890€…Sempai/Katrien B/Johan DM stonden in voor de helft 

van deze opbrengst, envelopjes van 40
 
€ werden zelden volledig verkocht

 

( in totaal  12 van de 49 leden!) 

         Ook dit jaar een Tombola met 5 hoofdprijzen van ten minste 50€( Andy L) 

         Terug omslagen met vaste nummers tussen 0 en 30   aan 1€ + iedereen die 

         volledige omslag koopt kan een extra prijs kiezen (T-shirt/DVD/boek/… 

         Er zijn ook minder leden om te verkopen. 

- opnieuw aantrekken van gasttrainers ( ev. 1 per trimester) 

doel: 3x per jaar, telkens op  zaterdag ( Johan/ Ali / ??) 

Vraag: nog eens een les klemtechnieken…??Jani T ??? sempai zal regelen 

Trainingsdag Link met  Sensei Sergio Gneo blijft!(=4
de

 maal extra gasttrainer) 

- teambuilding  / clubactiviteit / sociale activiteiten  

- ook in kader van 20 jaar SSK 

* BBQ voor de groep ( clubfeest)  iets eten, maar meer dan worstjes.. 

         -) idee: op een vrijdagavond doen -) mensen kunnen dan langer blijven 

*Uitstap naar een Pretpark ( Bellewaerde?? Voor iedereen) 

*Nieuwjaarsreceptie ?? 

*Ijsschaatspiste --) bepaald uur gratis ijsschaatsen voor de clubleden op kosten van de 

club (ev ouders betalen!) 

 

- JOW ( jeugdoefenwedstrijden): goed om weten is dat we acties ondernemen om onze 

jeugd ( 8j tot 21j) meer te motiveren om deel te nemen aan de jeugdwedstrijden. Er 

wordt een minimale selectie gemaakt. Deze groep  krijgt dit jaar extra trainingen voor 

hen op  vr  av van  19u -) 20u. Jeugdcoach Thomas VA werd vorig jaar aangesteld om 

kampers beter te begeleiden, maar kon in sept 2012 zijn engagement niet meer waar 

maken omwille van werklast, zodat heel de opvolging opnieuw weer bij de sempai kwam 

te liggen. Dit jaar: nood aan schrijvers, coachen(zie onder) 

 

- Etisch Verantwoord Sporten -) filmproject: uitleg en situering 

 

- Voorstel nav 20 jaar zorgen voor degelijke sweaters met logo/naam Club/ 20 jaar --) 

   Christophe lanceert 1
ste

 oproep + folders nagaan/prijzen 

 

 

(te behouden, maar niet besproken!) 
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- WAARDEN en NORMEN karate JKA  beter voorleven in de groep: wordt in eerste 

    instantie verwacht van de hoger gegradueerden…is nog werk aan 

- alle trainers zetten zich in om de kwaliteit van ons lesgeven nog te verbeteren 
 

- Vragen / Opmerkingen / Suggesties 
1) Frank P:  zou graag hebben dat de zaterdag trainingen opgedeeld worden in 20’ Kihon, 

20’ Kumite en 

                      20’ Kata 
 

2) Mogelijke extra activiteiten om geld op te brengen ipv een tombola: 

    - Frank P: confituur verkoop 

    - Ella D: jaarkalender maken met foto’s van de club 

    - Tony S: wafelverkoop/ pannenkoekenverkoop 

 

3) Davide B / Ella N: voorstel om op samenkomsten beeldmateriaal te tonen van de 

jeugdwedstrijden/clubwedstrijden om jongeren meer naar JOW te krijgen..oké…maar 

grootste probleem blijft helpers om mee te gaan 

 

4) Christophe L: prefereert dat we in de grote zaal kunnen trainen. Het constant in de grote 

zaal kunnen trainen impliceert meer clubleden op die trainingen. 

 

5) Opwarming: wie? Verwacht wordt vanaf blauw, bruine gordels leren volledige 

opwarming geven….dus mensen kans geven om te leren, niet afbreken!,…Frank P 

engageert zich om een beurtrol lijst op te stellen. 

 

 

6) Oproep om te helpen op JOW! 

-) nu ek 30/11 te Oudenaarde 

-) op  za 11/01/14 schrijvers / coach -) sempai moet scheidsrechten 

-) za 18/1 zeker schrijvers 

-) op za  25/02/14 schrijvers / coach -) sempai moet scheidsrechten 

 

 

7)Oproep om te helpen bij Ijsschaatspiste -) datum do 19 of vr 20/12/2013 -) info volgt  

    via brief + melding als sociale clubactiviteit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!!JKA Europe te Kortrijk Belgium op za 5 april 2014 te Kortrijk!! 
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*Groep Ouders: Oudervergadering 
wo 20/11/2013 19u15 -) 20u 

aanwezig: papa van Femke, mama van Bas & partner, papa en mama van Kien, papa   

                  van Dunia, papa van Marie, mama van Mathias    

verontschuldigingen: mama van Rune ( omgeslagen voet) 

afwezig: 12 

aanwezigheid:  6/18  (1/3) 

Verslag Theo L 

Besproken punten:    

 Doel van de club 

 Overzicht van wat de club doet en aanbiedt op basis Caleidoscoop 

2012-2013 

 Algemene tevredenheid van de opvang van de jongeren door de 

aanwezige ouders 

 Verbeterpunten: opvang van de ouders -) vaste figuur, dit jaar 

kunnen de ouders zich steeds rechtstreeks tot de sempai wenden 

met hun vragen en bekommernissen voor of na de trainingen gezien 

gebrek aan vaste ouderverantwoordelijke 

 Belang van naar de website te kijken…maar 

 Anderzijds is een brief meegeven aan de kinderen ook nog steeds een 

praktisch geheugensteuntje voor de ouders binnen het geheel van wat 

ze moeten opvolgen 

 Vraag naar hoe de club kijkt naar  wedstrijd = middel tot verdere 

ontplooiing van kinderen, geen doel an sich…deze optie is ook de visie 

met onze oost-vlaamse jeugdwedstrijden(JOW) 

 Jongeren die nog meer competitie wensen te doen dienen extra 

inspanningen  ( ook hun ouders ..denk al maar aan vervoer) te leveren 

+ veel te trainen. 

 Vraag tot de kwaliteitsbewaking van de aangeboden karate: schets van 

de JKA waarden, belang kata & kumite, de verplichte bijscholingen 

voor de trainers. Club beschikt over enkele gekwalificeerde trainers. 

 

De vergadering wordt om 20u13 afgesloten. Aanwezige ouders worden bedankt voor 

hun aanwezigheid en betrokkenheid. 

 

 

Besluit:  

Verantwoordelijke(n)  van de club nemen kennis van de informatie en houden - binnen de 

mogelijkheden van hun reeds aangegane engagementen - rekening met de  aangebrachte 

verbeterpunten. Zij rekenen erop dat de voorstellen worden uitgewerkt en ondersteunt door de 

leden. 

 

 

!!JKA Europe te Kortrijk Belgium op za 5 april 2014 te Kortrijk!! 
 

 

 

 


