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VOORWOORD
Beste lezer,

Anders en toch vooruit was het motto van het 
voorwoord uit het jaarplan 2021. Voor u ligt het 
jaarverslag 2021 van Judo Bond Nederland (JBN). 
Hierin leest u over het reilen en zeilen van de JBN 
het afgelopen jaar: waar heeft zij zich mee bezig 
gehouden, welke werkzaamheden zijn verricht, wat 
verliep goed en wat minder goed. 2021 gaat de 
boeken in als een bijzonder jaar voor ook de JBN, 
met een voortdurende wereldwijde coronacrisis 
en een bijzondere Olympische Spelen in Tokio. 
Desalniettemin hebben commissies, medewerkers, 
scheidsrechters, leraren, clubvrijwilligers, directie, 
bestuurders en vele anderen weer bergen werk verzet 
voor de budosport in dit bijzondere jaar, waarvoor 
hartelijk dank!

In het verslag leest u onder meer over gevolgen 
van de coronacrisis, een voorzichtig begin na de 
coronacrisis, de Olympische Spelen en de stappen 
die op het dossier bestuurlijke vernieuwing zijn gezet. 
In dit jaarverslag blikken we uiteraard ook terug op 
diverse andere zaken. Aan de hand van zes ambities 
uit het jaarplan 2021 nemen wij u mee door het JBN 
landschap. Wij vertrouwen erop dat u met dit verslag 
in staat bent om u een volledig beeld te vormen van 
waar de JBN zich in 2021 mee bezig heeft gehouden 
en welke werkzaamheden zijn verricht.

Veel leesplezier,

Namens het bondsbestuur,

Tessa Brouwer (voorzitter)      
Jan Willem Landré (algemeen directeur a.i.)
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Ambitie I: 
Sportparticipatie
SPEERPUNT: BINDINGSKRACHT CLUBS & JBN VERBETEREN.
HET JAAR 2021 WORDT, EVENALS HET JAAR 2020, 
GEKENMERKT DOOR DIVERSE LOCKDOWNS VANWEGE 
COVID. DIT HEEFT WEDEROM EEN ENORME IMPACT 
OP HET DAGELIJKSE REILEN EN ZEILEN VAN DE CLUBS, 
DISTRICTEN EN DE LANDELIJKE JBN WERKORGANISATIE. 
GEDURENDE TWEE LOCKDOWNS MAG ER NIET GETRAIND 
WORDEN OF KUNNEN ACTIVITEITEN EN EVENEMENTEN 
NIET DOORGAAN. HET HANTEREN VAN EEN 
CORONATOEGANGSBEWIJS WORDT DOOR DE OVERHEID 
GEÏNTRODUCEERD, WAT CONSEQUENTIES HEEFT VOOR 
DE HELE SPORTKETEN. 

1.1 LEDENONTWIKKELING
De gebruikelijke tevredenheidsmeting aan het 
einde van het kalenderjaar onder clubs heeft 
in 2021, vanwege personele omstandigheden, 
niet plaatsgevonden. Hierdoor is de mate van 
tevredenheid van clubs, de mate van actief 
aanbevelen van het JBN lidmaatschap door clubs en 
de tevredenheid onder leraren in 2021 niet bekend. 

Over het hele jaar 2021 is er een ledenverlies 
geweest van 8,5%. In de periode van juni 2021 tot en 
met december 2021 is het aantal leden van 30.120 
naar 30.729 gestegen, een stijging van 2%. 

Dit verlies is te wijten aan een duidelijk lagere 
instroom van nieuwe leden in de eerste maanden van 
het jaar, toen er sprake was van een lockdown. In het 
voorjaar is de landelijke campagne “Gun je kind judo” 
gelanceerd. Via een speciale landingspagina kunnen 
ouders van kinderen direct bij hun lokale club gratis 
proeflessen boeken. Alle clubs zijn voorzien van een 
toolbox met filmpjes, banners nieuwsberichten e.d., 
zodat zij ook zelf de campagne kracht bij kunnen 
zetten. 

In het najaar is er een specifieke clubtoolbox voor de 
jiujitsu clubs beschikbaar gesteld.    

Bij 700 huisartspraktijken heeft in de maand 
september de campagne “Gun je kind judo” in 
de wachtkamers op de digitale publicatieborden 
gedraaid. 

De uitstroom van het aantal leden was in 2020 24% 
en in 2021 is deze minder: 21%. Dit is een verbetering 
t.o.v. vorig jaar, en de ambitie van een daling naar 
22% is daarmee behaald.

1.1.1 CLUBACCOUNTMANAGERS
De contacten die de clubaccountmanagers 
onderhouden met de clubs hebben in 2021 o.a. geleid 
tot een stijging van het aantal keurmerkclubs van 71 
naar 86. Dat is hoger dan de geformuleerde ambitie 
van 80. Er zijn diverse gesprekken gevoerd met clubs 
om collectieve contributie inning te hanteren. De 
eerste pilots hiervoor zijn van start gegaan. 

Met het Jeugdfonds Sport en Cultuurfonds (JFSC) zijn 
nieuwe afspraken gemaakt die geleid hebben tot 
een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Dit kan 
in 2022 leiden tot een significante stijging van het 
aantal leden die via het JSCF JBN lid worden.
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1.2 AANGEPAST JUDO
Er is een besluit genomen over de regeling rondom 
examens voor aangepast judo. Dit op basis van een 
advies van een daartoe opgerichte werkgroep. De 
reglementscommissie zal dit besluit verwerken in 
de van toepassing zijnde regelgeving, zodat deze 
in 2022 geïmplementeerd kunnen worden.  In het 
A-judo hebben er vanwege corona in 2021 geen 
toernooien plaatsgevonden. 

Voor het VI (Visually Impaired) judo is de eerste 
Nederlandse judoka geclassificeerd. De classificatie 
gaat van 3 naar 2 categorieën. Dit betekent dat de 
volledige blinde judoka’s wat minder in het nadeel 
zijn. Jhon Ramaekers heeft op uitnodiging van de IJF 
deelgenomen als arbiter aan Paralympics in Tokio.

1.3 ZEKERBEWEGEN
In september 2021 zijn er 18 nieuwe instructeurs 
ZekerBewegen opgeleid. Ook heeft een aantal 
instructeurs deelgenomen aan een bijscholing 
ZekerBewegen. De beoogde pilotcursussen zijn niet 
doorgegaan vanwege de coronabeperkingen.

1.4 TUIMELJUDOPLUS
In 2021 zijn er 7 docenten TuimeljudoPlus opgeleid 
door Yos Lotens. Deze docenten kunnen  zelfstandig 
nieuwe TuimeljudoPlus instructeurs opleiden. In 
samenwerking met Triodus, een grote buitenschools 
opvang (BSO) organisatie in Den Haag, zijn er op zes 
BSO locaties TuimeljudoPlus cursussen gegeven. Er is 
een plan van aanpak geschreven hoe TuimeljudoPlus 
in de BSO opgezet en opgeschaald kan worden. Met 
dit plan zijn ook diverse fondsen aangeschreven 
hiermee verkennen we de mogelijkheid voor een 
nieuw verdienmodel voor de JBN. Resultaten worden 
in 2022 verwacht. 

1.5 WEDSTRIJDJIUJITSU
Voor jiujitsu als wedstrijdsport is de werkgroep 
wedstrijdjiujitsu actief. Het eerste concept van een 
werkplan is geschreven.

1.6 VETERANEN
De Nationale Veteranencommissie Budo (NVCB) 
biedt budo veteranen, oftewel budoka’s van 30 jaar 
en ouder, informatie en (periodiek) activiteiten. 
In 2021 vinden een tweetal NVCB activiteiten plaats. 
Op 2 oktober 2021 is er bij Sportschool Richard de 
Bijl & Chita Gross in Spijkenisse een bijeenkomst die 
in het teken staat van de opening van het Budojaar 
2021-2022. Op 23 oktober 2021 tijdens De Nationale 
Budodag 2021, is er de uitreiking van de award 
“NVCB budoveteraan 2021” aan Koos Bonte. Ook is 
er een programma met vier clinics van verschillende 
budo disciplines door een zestal docenten. Tijdens 
de slotmanifestatie verzorgt de NVCB, naast 
een informatiestand, ook twee Kodokankata 
demonstraties. 

Jaarlijks interviewt de NVCB prominente 
budoveteranen. Verslaglegging daarvan vindt plaats 
in het NVJJL Budo Magazine, vervolgens op de NVCB-
Facebookpagina en de JBN site. In 2021 zijn de 
volgende personen geïnterviewd: Hans Belder, Johan 
Smits en Peter Helsdingen. Daarnaast zijn er nog drie 
extra personen geïnterviewd voor het JBN magazine: 
Esmeralda Jansen, Cor Zijlstra en Irene Suurland. 
Het aantal geregistreerde budo veteranen in 2020 
stijgt, ondanks de coronacrisis van 545 (op 31-12-
2020) naar 566 (op 31-12-2021). Ongeveer 75% 
hiervan is lid van de JBN.
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Op de WK judo voor veteranen in Lissabon hebben 
Jos Wennekers (M9) en Jeroen Letterie (M4) 
respectievelijk zilver en brons gewonnen.

1.7 POSITIEVE SPORTCULTUUR
Met behulp van subsidie van NOC*NSF en 
ondersteuning van een tweetal externe partijen 
ontwikkelt de JBN de “Digidojo”. In deze Digidojo 
kun je je bewegen in de virtuele Ruskahal op 
Papendal. De hal waar de Nederlandse topjudoka’s 
en topjiujitsuka’s trainen. In deze virtuele wereld 
bevinden zich diverse opdrachten, puzzels, filmpjes 
die gerelateerd zijn aan de budowaarden en een 
soort escaperoom vormen. Belangrijke inspiratiebron 
voor deze budowaarden is het boekje “Waarde(n)vol 
Budo” van Yos Lotens. Het doel is om zoveel mogelijk 
(jeugdige) judoka’s spelenderwijs en interactief in 
aanraking te laten komen met de waarden van budo. 
Hiermee hopen we dat de budo-waarden vooral ook 
buiten de digitale dojo toegepast worden, waardoor 
de kinderen niet alleen online waardige budoka’s zijn, 
maar ook op de mat en daarbuiten. De lancering zal 
in het voorjaar van 2022 plaatsvinden.

1.8 KATA
In de Ruskahal op Papendal worden in perioden 
zonder lockdown centrale katatrainingen 
georganiseerd. En niet zonder succes: De 
Nederlandse Kata ploeg verovert op de EK kata in 
Warschau vijf medailles. Alle deelnemende koppels 
eindigde in Polen op het podium, daarmee is de 
Nederlandse equipe een van de best presterende 
ploegen dit toernooi.  Een topprestatie onder leiding 
van bondscoach Sander Stammers. Goud is er in het 
nage-no-kata voor Erik Faes en Niels Neumann, in 
dezelfde categorie bij de junioren winnen Maik van 
der Hulst en Kevin van der Hulst de Europese titel. 

In het katame-no-kata worden Tycho van der Werff 
& David Lefevere Europees kampioen. De koppels 
Ruud van Zwieten en Koen Vermeule (ju-no-kata) 
en Mischa Fransen en Yoeri Fransen (kime-no-kata) 
winnen het zilver.

Op de wereldkampioenschappen kata in Lissabon 
zijn Erik Faes en Niels Neumann kampioen nage-no-
kata geworden. Een primeur voor Nederland!
Op zondag 14 november 2021 is sporthal de 
Belleman in Valkenswaard het decor voor de 
Nederlandse kampioenschappen kata. Vanwege de 
coronamaatregelen, zonder publiek.

1.9 AIKIDO 
In 2021 organiseert de Nationale Aikido Commissie 
(NCA), tussen de lockdowns door, enkele 
stages. Het aikidofestijn kan niet doorgaan. De 
tweejaarlijkse examens, de lerarenopleiding en 
andere speciale trainingen hebben in 2021 vanwege 
coronamaatregelen geen doorgang kunnen vinden.

1.10 TECHNISCHE ZAKEN
Tussen de lockdownperiodes door zijn er een 
aantal activiteiten zoals (hogere) danexamens, 
examinatorenbijeenkomsten, bijscholingen en stages, 
die normaliter de graden commissies organiseren 
van judo en jiujitsu wel doorgegaan. Er is veel werk 
verricht door de NGCJ wat geleid heeft tot een 
nieuw promotiereglement judo. Ook zijn er nieuwe 
vaardigheidseisen 1e t/m 3e dan judo goedgekeurd.
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Eric Bos slaagt voor het examen 7e Dan judo en het 
bondsbestuur besluit op voordracht van de NGCJ om 
aan Cor van der Geest een 8e dan judo toe te kennen.  
In september vindt de 16de Wim Boersma Stage 
plaats, georganiseerd door de Nationale Graden 
Commissie Jiujitsu (NGCJJ). Er zijn ongeveer 
115 deelnemers aanwezig. Tijdens deze Wim 
Boersmastage ontvangt Marco Borst een erepromotie 
5de dan jiujitsu, Kees Broertjes een promotie naar 
6de dan jiujitsu en mag Alfred Maatman een 7de dan 
diploma ondertekenen.

1.11 SPONSORING & MARKETING 
& COMMUNICATIE, FONDSEN EN 
SUBSIDIEWERVING
Nihon Sport is ook in 2021 preferred supplier van de 
JBN. Leukotape is sponsor en Medisana is partner 
van het NK senioren in 2021. Er is sprake van een 
faillissement van sportdrank leverancier Osoniq. 
Er zijn mooie ontwikkelingen bij TeamNL en ook bij 
andere sponsoren. Resultaten zullen in 2022 hun 
beslag krijgen, met onder andere de introductie van 
BouwGarant als nieuwe partner. Daarnaast zijn er 
diverse barterdeals voor kostenbesparing met een 
positief financieel resultaat tot gevolg. 
De gemiddelde stijging van het aantal volgers op 
onze social media kanalen is in 2021 meer dan 10%. 
O.a. vanwege de lancering van TeamNL judo op 
Instagram is er een duidelijke stijging. De beoogde 
stijging van de gemiddelde openrate van verzonden 
nieuwsbrieven met 3% (gemiddelde stijging per 31-
12-2021 t.o.v. 31-12-2020) wordt niet gehaald. Er 
is een zeer gering stijging van ongeveer 0,5%. Het 
aantal geïdentificeerde profielen (BudoDataPlatform) 
stijgt in 2021 met 7%.
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AMBITIE II: 
SPORTTECHNISCH 
KADER
2.1 OPLEIDINGEN
Ook in 2021 speelt corona een belangrijke rol bij de 
JBN opleidingen. Er kan gelukkig wel een nieuwe 
opleiding starten voor Judoleraar A niveau 3 in 
Den Haag, maar die komt na enkele lessen weer 
tot stilstand vanwege een nieuwe lockdown. Veel 
cursisten die in 2019/2020 de opleiding JLA gevolgd 
hebben, doen in 2021 hun proeve van bekwaamheid 
en sluiten hun opleiding af met een diploma. De totale 
aantallen van geslaagden staan in de bijlage. 
Met de drie opleidingscommissies (NCOJJ, NCOJ, 
NCOA) vindt overleg plaats over vormen van 
educatie, zoals modulaire opleiding, het gebruik 
maken van elektronische leermodules en de 
mogelijkheden om meer discipline overstijgend te 
werk te gaan. In 2021 heeft de Nationale Commissie 
Opleidingen Jiu Jitsu (NCOJJ) doorgepakt met de 
opdracht om de huidige jiujitsu leraren opleidingen 
daar waar nodig aan te passen en te moderniseren 
met in achtneming van de wensen die vanuit het 
werkveld worden aangedragen. De Kwalificatie 
Structuur Sport (KSS) opgesteld door het NOC*NSF 
is hierin leidend. De commissie wil de opleiding zo 
praktijkgericht mogelijk maken, modulair en een 
goede mix vinden tussen online en offline leren. Naast 
de ontwikkeling van diverse modules, is een EVC 
procedure opgezet.  

Er vindt een succesvolle try-out plaats van een 
nieuw ontwikkelde module jiujitsu. Implementatie 
voor jiujitsu staat in de planning voor 2022. De 
opleidingscommissie judo en aikido volgen de 
ontwikkelingen middels gezamenlijk overleg. 

Er vindt ook een verkenning plaats van de 
elektronische leeromgeving Flowsparks. Hierin wordt 
door vertegenwoordigers van de drie JBN disciplines 
gezamenlijk opgetrokken. 
Er loopt een specifiek maatwerk opleidingstraject 
voor Judo trainer/coach niveau 4 voor een groep 
(ex)topsporters. Ook is er een document opgesteld 
waarin alle opleidingsmogelijkheden voor topsporters 
gebundeld zijn. Publicering hiervan is in 2022. 
Een peiling onder leraren vindt in 2021 niet plaats 
aangezien er door corona een vertroebeld beeld is 
ontstaan. 
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AMBITIE III: 
WEDSTRIJDEN EN 
EVENEMENTEN
3.1 NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN
Ook in 2021 is helaas een aantal van onze 
Nationale Kampioenschappen niet doorgegaan 
of later in het jaar georganiseerd vanwege de 
overheidsmaatregelen rondom corona. Dit heeft 
geresulteerd in een erg drukke periode van 
september tot november 2021. Het NK mixteams, 
het NK jeugdteams, het NK -21 en het NK jiujitsu 
hebben wij moeten annuleren. De overige Nationale 
Kampioenschappen hebben allemaal te maken 
gehad met restricties rondom onder andere 
bezoekersaantallen. Afdeling evenementen heeft 
in samenspraak met het NWOC, NSCJ en bestuur 
overleggen gehad over de organisatie van de 
evenementen. In samenwerking met deze partijen en 
met behulp van de vele vrijwilligers heeft JBN weer 
succesvolle evenementen mogen organiseren.

3.2 JBN TOERNOOIPAKKET
Onderdelen van het JBN toernooipakket, zoals de 
module online inschrijven, worden veelvuldig gebruikt 
voor clubtoernooien, districtskampioenschappen, 
meetmomenten en bij NK’s. In 2021 konden clubs 
zich bij 160 toernooien inschrijven. Door corona 
hebben alleen de toernooien tot begin maart 2021 
plaats kunnen vinden. De overige toernooien zijn 
geannuleerd. Een enkele club heeft in de periode 
dat het mogelijk was kleine, onderlinge toernooien 
georganiseerd. 
In verband met annulering van de toernooien 
door clubs/verenigingen door corona heeft JBN de 
mogelijkheid geboden aan deze clubs/verenigingen 
om de € 50,- aanvraagkosten die zij betalen voor 
aanvraag van toernooi te retourneren.

www.jbn.nl 5
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3.3 PROJECT WERVING SCHEIDSRECHTERS 
JUDO
Om te komen tot 400 gekwalificeerde arbiters 
is er een campagne gelanceerd om de DSCJ’s te 
ondersteunen bij het werven van nieuwe arbiters, 
met als doel in ieder district een Arbiter 2 cursus 
met 10 deelnemers te organiseren. De campagne is 
gelanceerd tijdens het NK senioren. Deze campagne 
heeft nog niet het gewenste effect gehad en zal 
daarom herhaald worden in 2022. Er zijn in 2021 in 
totaal 28 scheidsrechters opgeleid. Verdeeld over 
de 7 districten zijn er op 31 december 2021 361 
gekwalificeerde scheidsrechters van niveau 2 of 
hoger.

3.4 PROJECT WEDSTRIJDJUDO
Het onderzoek naar wedstrijdjudo is afgerond. In 
samenwerking met een projectgroep van mensen 
uit het veld is een voorstel tot categorisering 
van toernooien en ranking van judoka’s opgezet 
en inmiddels geïmplementeerd in het JBN 
toernooipakket. De komende tijd zal deze als test 
achter de schermen (niet zichtbaar) gaan draaien.

3.5 NATIONALE BUDODAG EN OVERIGE 
ACTIVITEITEN
Door het coronavirus heeft de jaarlijkse Nationale Budodag 
later in het jaar plaats gevonden, op zaterdag 23 oktober 
2021. Het was weer een leerzame, leuke dag met o.a. clinics 
van Roy Meyer en Sanne van Dijke. Normaliter trekt de 
Nationale Budodag zo’n 1000 bezoekers, dit jaar waren dit 
er ruim 550. Dit heeft naar alle waarschijnlijkheid te maken 
met het coronavirus en wij verwachten bij de editie van 
2022 weer meer bezoekers te mogen verwelkomen. 
Daarnaast is in 2021 de zomereditie van het Judo Doe Boek 
uitgekomen en hebben wij de actie  ‘gouden handtekening’ 
uitgezet onder de clubs. 

3.6 JBN RANDORI COMPETITIE *
Randori is een soort ‘sparren’, een trainingsvorm 
die kinderen voorbereidt op wedstrijden. Het gaat 
hierbij om een competitie speciaal voor beginnende 
en recreatieve judoka’s van verschillende clubs. De 
kinderen doen in een kort tijdsbestek van anderhalf 
uur mee aan zoveel mogelijk randoriwedstrijden. 
Deelnemers aan de JBN Randori Competitie zijn 
lid van de JBN. De JBN Randori Competitie bestaat 
uit poules die zijn ingedeeld op leeftijd, gewicht en 
judo-ervaring van de judoka. De randoriwedstrijden 
kennen een netto speeltijd van 2 minuten, waarbij 
er geen score wordt bijgehouden. Ook stopt de 
wedstrijd niet vroegtijdig vanwege een ippon. De 
judoka’s beslissen, na de netto speeltijd, onderling 
wie de randoriwedstrijd wint. 

* De JBN Randori competitie is ontwikkeld naar een idee 
van Robbert van der Geest
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Tijdens de Randori Competitie zijn er waarnemers 
aanwezig in plaats van scheidsrechters. De 
voornaamste taak van de waarnemer is controleren 
dat de gedrags- en veiligheidsregels gewaarborgd 
blijven. De waarnemer heeft ook een adviserende 
stem, indien de judoka’s niet zelf kunnen bepalen wie 
de winnaar is.
Vanwege de coronamaatregelen zijn veel 
competitiedagen niet doorgegaan. De JBN heeft, in de 
periode dat dit kon, uitgedragen dat een JBN Randori 
Competitie of Randori Evenement op clubniveau een 
ideale activiteit is voor de corona periode. Dit o.a. 
vanwege het kleinschalig karakter.

3.7 SUBSIDIES & CONTRACTEN
Voor de organisatie van de diverse Nederlandse 
Kampioenschappen worden contractafspraken 
gemaakt met de diverse gemeentes/accommodaties. 
In 2021 liepen deze 3-jarige contractafspraken 
af en zijn er nieuwe gesprekken aangegaan. Dit 
heeft geresulteerd in verlengingen van de meeste 
contracten voor de periode van 2022 – 2024 (NK -18, 
Den Haag/ NKT/NK senioren, Almere/ NK jeugdteams, 
Nijmegen/ NK teams -18, Almelo). 
Voor het NK -15 is er een nieuwe samenwerking 
aangegaan met gemeente Hoogeveen. Dit NK zal 
plaatsvinden in Het Activum. Voor het NK -21 en 
NK JJ zijn er contract-/subsidieafspraken gemaakt 
met gemeente Dordrecht. Deze evenementen zullen 
de aankomende 3 jaar plaatsvinden in Optisport 
Sportboulevard Dordrecht. 

3. 8 EK -21 IN 2023
In het meerjarenbeleidsplan staat de ambitie 
opgenomen dat de JBN toonaangevende 
evenementen wil organiseren. In het verlengde 
hiervan is de JBN in 2021 aan het lobbyen om het EK 
junioren in 2023 in Den Haag te mogen organiseren. 
Hiervoor zijn in 2021 steunverklaringen ontvangen 
van zowel het Ministerie van VWS, de Provincie Zuid-
Holland als van de Gemeente Den Haag. Dat zijn 
ook de partijen die in een later stadium nodig zijn 
om e.e.a. financieel haalbaar te maken, opdat het 
uiteindelijk een financieel neutraal evenement wordt.

In 2021 is een aantal stukken voorbereid om deze 
ambitie waar te maken. Thomas van Gestel is 
september 2021 afgereisd naar Luxemburg voor 
een informeel overleg met leden van de executive 
commission van de EJU. Hendrik Koppe voerde 
vervolgens later een tweede informeel overleg in 
Hongarije. Na een positieve afloop van de informele 
overleggen hoopt de JBN in 2022 tot een formele 
onderhandeling te komen. 
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AMBITIE IV: TOPSPORT
GEDURENDE HET HELE JAAR SPEELT 
COVID-19 EEN DOMINANTE ROL IN HET 
TOPSPORT- EN OPLEIDINGSPROGRAMMA. 
UITOEFENEN VAN TOPSPORT IN DE 
PANDEMIE VRAAGT VEEL FLEXIBILITEIT 
VAN COACHES EN SPORTERS BIJ ZOWEL DE 
NATIONALE PROGRAMMA’S ALS DE CLUBS. 
IN HET RITME VAN DE MAATSCHAPPIJ 
WIJZIGEN DE MOGELIJKHEDEN OM WEL OF 
NIET TE TRAINEN CONTINU. HET MOMENT 
WAAR HEEL NEDERLAND VANAF BEGIN 2021 
NAAR UITKIJKT ZIJN DE OLYMPISCHE SPELEN 
IN TOKIO.

4.1 OLYMPISCHE SPELEN
Een jaar later en nog midden in een pandemie gaan 
op vrijdag 23 juli de Spelen van Tokio van start. 
Tien judoka’s vertegenwoordigen Nederland tijdens 
de ‘corona-Spelen’. De judoselectie reist met veel 
vertrouwen af naar Japan na goede prestaties op de 
laatste drie WK’s en World Masters. De teleurstelling 
is dan ook groot als de teller op één bronzen medaille 
blijft steken. 

Sanne van Dijke (-70 kg) bekroont haar meest 
succesvolle jaar met een bronzen medaille. Na goud 
op de EK en brons op het WK wint ze ook op het 
derde titeltoernooi van het jaar een medaille. Een 
prachtige prestatie die zowel sportief als privé een 
gevolg is van een zwaar voortraject.

De deelname van Van Dijke kent een roerige 
aanloop. Na een intensief kwalificatieproces wordt 
Van Dijke door de selectiecommissie verkozen 
boven Kim Polling. Beide judoka’s worden door de 
selectiecommissie als medaillekandidaat gezien, 
waarna de keuze uiteindelijk op Van Dijke valt. Polling 
maakt gebruik van de mogelijkheden om bezwaar 
aan te tekenen tegen het besluit. De uitkomst is 
ongewijzigd gebleven. 

Naast de medaille van Van Dijke, lukt het Tornike 
Tsjkadoea en Juul Franssen net niet om hun 
Olympische wedstrijddag te bekronen met een 
medaille. Beiden gaan onderuit in de strijd om het 
brons en eindigen als vijfde. 

Op de slotdag van het Olympisch judotoernooi 
maakt het mixteam evenement haar debuut. Voor 
de Nederlandse judoka’s is het dé kans om zich te 
revancheren voor het individuele toernooi. Met het 
Nederlands publiek massaal voor de buis wordt 
de strijd om het brons bereikt. In een onvervalste 
Nederland-Duitsland zijn het de oosterburen die er 
met een unieke eerste mixteammedaille vandoor 
gaan.

Daarmee komt ook een einde aan de indrukwekkende 
carrière van Henk Grol. Hoewel hij Tokio als een van 
zijn grootste teleurstellingen bestempelt, is en blijft 
de Veendammer een van de grootste boegbeelden 
van het topjudo in Nederland. Met twee Olympische 
medailles, drie WK-medailles en maar liefst negen 
EK-medailles is hij jarenlang een inspiratiebron voor 
vele judovolgers in binnen- en buitenland.

Een van de mooiste verhalen van het Olympisch 
judotoernooi komt ook uit Nederland. Tessie 
Savelkouls slaagt erin zich na een indrukwekkende 
revalidatie bij de Olympische selectie te scharen.

4.2 OVERIGE PRESTATIES

4.2.1 SENIOREN
Het jaar 2021 is sportief gezien uniek in alle 
opzichten. Een maand voor de Olympische Spelen in 
Tokio worden in Hongarije wereldkampioenschappen 
georganiseerd. Voor het eerst vindt er een WK in 
plaats in een Olympisch jaar. Voor aanstaande 
Olympiërs nog een goed meetmoment in aanloop 
naar Tokio en voor sporters die niet aangewezen zijn 
een unieke kans om zich sportief te revancheren voor 
het mislopen van de Olympische Spelen. 
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Voor Nederland is het toernooi in Boedapest een 
succes. Hoewel er geen finaleplaats wordt bereikt, 
worden er vijf bronzen WK-medailles in de wacht 
gesleept. Sanne Vermeer, Sanne van Dijke en 
Frank de Wit winnen hun eerste WK-medaille in 
hun carrière. Roy Meyer wint na 2019 zijn tweede 
bronzen WK-medaille en voor Guusje Steenhuis is 
het na zilver in 2018 eveneens haar tweede WK-
medaille. In een Nederlands onderonsje wint zij van 
Marhinde Verkerk, die op haar allerlaatste toernooi na 
een indrukwekkende carrière op een waardige manier 
afscheid neemt van topsport.

Twee maanden eerder vinden in Lissabon de 
Europese kampioenschappen plaats. Sanne van 
Dijke kroont zich daar tot Europees kampioen door 
in de finale de Franse topfavoriete Margaux Pinot op 
ippon te verslaan. Ook Guusje Steenhuis en Henk Grol 
bereiken de finale, maar moeten zich beiden tevreden 
stellen met zilver. Sanne Vermeer behaalt ook in 
Portugal een bronzen medaille, waarmee het totaal 
aantal medailles voor de Nederlandse ploeg op vier 
komt.

Eind november vinden in Oefa het Europees 
kampioenschap mixteams plaats. De Nederlands 
ploeg reikt in de Oeral tot de finale na zeges op 
Roemenië, Duitsland en Wit-Rusland. In de finale 
tegen Georgië moet een beslissende partij voor het 
verschil zorgen. Zwaargewicht Jur Spijkers redt het 
daarin niet tegen Saba Inaneishvili waardoor Judo 
TeamNL met EK-zilver huiswaarts keert.

4.1.2 NEO-SENIOREN
Begin november vinden in Boedapest de Europese 
kampioenschappen voor judoka’s tot 23 jaar plaats. 
Door de plek op de kalender wordt een kleinere 
delegatie dan anders uitgezonden. De enige medaille 
voor Nederland wordt gewonnen door Silja Kok (-70 
kg).

4.1.3 JUNIOREN
Voor de junioren is 2021 een jaar om nooit te 
vergeten. Vier judoka’s bereiken in het Italiaanse 
Olbia de WK-finale. Joanne van Lieshout kroont 
zich een jaar na haar Europese titel -23 tot 
wereldkampioene in de klasse tot 63 kilogram. Ook 
Marit Kamps wordt met terugwerkende kracht tot 
wereldkampioen uitgeroepen. Nadat een score van 
haar Franse opponente dagen later wordt herzien, 
ontvangt Kamps – net als de Française – de gouden 
medaille. 

Naast de twee wereldtitels behalen Yael van Heemst 
(-78 kg) en Tigo Renes (-90 kg) de zilveren WK-
medaille. 

Het viertal had een maand eerder in Luxemburg 
ook al voor EK-medailles gezorgd. Van Heemst en 
Renes winnen ook EK-zilver en Van Lieshout en Kamp 
veroveren brons in Luxemburg. Lieke Derks zorgt met 
EK-brons voor de vijfde individuele medaille. 

Op de slotdag van de Europese kampioenschappen 
wordt door het Judo TeamNL mixteam brons 
veroverd. Na verlies van Rusland in de kwartfinale 
wordt via de herkansingen door zeges op Duitsland 
en Georgië eremetaal in de wacht gesleept.

4.1.4 CADETTEN
De judoka’s tot 18 jaar gaan het hele jaar het meest 
gebukt onder de coronamaatregelen. Omdat er in 
nagenoeg alle landen in Europa wel gewoon wordt 
doorgetraind heeft dit effect op de ontwikkeling en de 
prestaties. Voor het eerst in jaren eindigt Nederland 
op een titeltoernooi zonder medailles. Julie Beurskens 
komt met een vijfde plaats nog het dichtst bij een 
medaille tijdens het EK -18 in het Letse Riga.

4.3 WERELDRANGLIJST
Bij aanvang van de Olympische Spelen staan 
maar liefst negen judoka’s in de top 10 van de 
wereldranglijst. Door de coronapandemie beslaat de 
wereldranglijst een periode van drie jaar, waarna na 
de Spelen een herijking plaatsvindt en veel resultaten 
wegvallen.
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Judoka Positie WRL

Noël van ‘t End
2e

Sanne van Dijke 3e

Michael Korrel 3e

Guusje Steenhuis 5e

Frank de Wit 5e

Kim Polling 6e

Sanne Vermeer 6e

Roy Meyer 8e

Henk Grol 9e

4.4 TALENTONTWIKKELING
Het jaar 2021 staat in het teken van een 
structuurwijziging op het gebied van 
talentontwikkeling. In de zomer worden de vier 
regionale training centra opgeheven en worden 
convenanten gesloten met zestien talentpartners. 
In de nieuwe structuur krijgen judoka’s en 
(samenwerkende) clubs meer ruimte om in de 
eigen omgeving de transitie naar Papendal voor te 
bereiden. Door middel van vier regiotrainers ontstaat 
er een structurele verbinding met de talentpartners.

4.5 ACADEMIE
De academie op Papendal kent een succesvol eerste 
jaar. Dat resulteert onder meer in goede resultaten op 
EK en WK junioren, maar vooral de intensivering van 
interdisciplinaire samenwerking met experts op het 
gebied van krachttraining, medisch, voeding, lifeskills 
en onderwijs begint zijn vruchten af te werpen. 
Maar er zijn ook een aantal leerwinsten. Betere 
aandacht voor de mentale en de fysieke overgang bij 
de jongens. En de insteek om alleen met judoka’s te 
communiceren – en niet meer met ouders – blijkt een 
verkeerde inschatting. Dit wordt bevestigd tijdens 
een terugkomdag met ouders waarop oudercontact 
wordt opgenomen in het academie-beleid.

4.6 MEERJARENOPLEIDINGSPLAN
Door de geldende coronamaatregelen wordt er 
noodgedwongen minder uitvoering gegeven aan 
scholing volgens het meerjarenopleidingsplan. Ook 
omdat de workshop doorgaans plaatsvinden na de 
nationale trainingen voor -18 die bijna het hele jaar 
niet doorgaan. In oktober vindt er voor clubcoaches 
wel een workshop procesgericht werken plaats.

Ook worden dit jaar de eerste stappen gezet in de 
ontwikkeling van een meerjarenopleidingsplan jiujitsu. 
Een aparte werkgroep - waarin ook de hoofdcoach 
jiujitsu zitting heeft – ontwikkelt een eerste plan van 
aanpak.

4.7 JIUJITSU- PRESTATATIES
Na een jaar zonder wedstrijden kan het vizier voor de 
jiujitsuka’s van de nationale selectie weer op voor de 
jacht naar medailles. In alle leeftijdsgroepen vinden er 
een EK en WK plaats.

De WK voor senioren, -21 en -18 jaar vinden plaats 
in Abu Dhabi. In totaal keert de Nederlandse ploeg 
met 14 medailles terug naar huis. Bij de senioren 
reiken Anne van der Brugge en Ecco van der Veer 
tot de finale, maar moeten daarin genoegen nemen 
met zilver. Géneviève Bogers en Karel Dingemanse 
veroveren een bronzen medaille.

Bij de junioren kroont Romée Roussey zich tot 
wereldkampioene. Het herenduo Jochem Bos en Isaak 
Weel verovert zilver en Marie-Flore Redegeld, Kars 
van den Boogaard en Max Schulenklopper weten een 
bronzen medaille te bemachtigen.

Bij de fighters tot 18 jaar is het een gouden regen 
voor de Nederlandse ploeg. Ruby Vogelzang, Gwen 
van Poelgeest, Jaimy Kat en Ruben Raghunath 
veroveren allemaal de wereldtitel. Damien van Dam 
en Luca Ruijs grijpen in het duo een zilveren medaille.

In de zomer veroveren de senioren vijf EK-medailles. 
Boy Vogelzang en Aafke van Leeuwen grijpen de 
Europese titel. Ecco van der Veer pakt zilver in het 
Duitse Maintal en Anne van der Brugge en Karel 
Dingemanse grijpen brons.

Tijdens het EK -18/-21 jaar worden door de 
Nederlandse selectie elf medailles in de wacht 
gesleept. Nick van Hattem en Ruben Raghunath 
veroveren de Europese titel. Zilver is er voor Ruby 
Vogelzang, Brian Koot en het herenduo Jochem Bos/
Isaak Weel. Tanisha Baars, Marie-Flore Redegeld, 
Gwen van Poelgeest, Romée Roussey, Jaimy Kat en 
duo Damien van Dam/Luca Ruijs zijn verantwoordelijk 
voor de zes bronzen medailles.

16                              



Jaarverslag 2021

AMBITIE V: 
FINANCIERING SPORT 
EN JBN
GEZIEN DE STATUS, AMBITIES EN 
ONTWIKKELINGEN IS HET NOODZAKELIJK 
DAT WE DE INKOMSTEN VERHOGEN VAN DE 
JBN. DAARVOOR HEBBEN WE INGEZET OP 
MEER INKOMSTEN-PIJLERS. DE EERSTE IS 
HET STUREN OP HET AANMELDEN VAN DE 
WERKELIJK SPORTENDE CLUBLEDEN ALS 
LID BIJ DE JBN. DIT DOEN WE BIJ VOORKEUR 
DOOR HET CREËREN VAN BEWUSTWORDING 
BIJ DE CLUBS VAN DE NOODZAAK EN 
LOGICA VAN LEDENOPGAAF VANUIT 
HET SOLIDARITEITSPRINCIPE. OPGAVE 
VAN HET WERKELIJKE LEDENTAL LEIDT 
IMMERS TOT BETERE DIENSTVERLENING. 
GEZIEN HET UITBLIJVEN VAN SIGNIFICANTE 
RESULTATEN VAN EERDER INSPANNINGEN 
OP DIT VLAK WORDEN DE MOGELIJKHEDEN 
VAN HANDHAVING ONDERZOCHT. DE 
TWEEDE PIJLER IS HET VERKRIJGEN VAN 
MEER SUBSIDIES BIJ MEER INSTANTIES 
MET HUIDIGE EN NIEUWE PRODUCTEN EN 
DIENSTEN. DE DERDE PIJLER IS HET MEER 
KOSTENDEKKEND KRIJGEN VAN TOERNOOIEN 
EN EVENEMENTEN. DE VIERDE PIJLER IS DE 
SPONSORINKOMSTEN VERGROTEN. DIT 
TRAJECT IS GESTART IN 2019. DE VIJFDE 
PIJLER IS HET CREËREN VAN NIEUWE 
VERDIENMODELLEN.  

5.1 FINANCIERING
Ook in 2021 heeft corona, waardoor de binnensport 
voor een groot deel van 2021 gesloten was impact op 
de aanmeldingen. De uitstroom van het aantal leden 
was in 2020 24% en in 2021 is deze minder: 21%. 
Dit is een verbetering t.o.v. vorig jaar, en de ambitie 
van een daling naar 22% is daarmee behaald.  Sinds 
juni 2021 is er een stijging van het aantal leden van 
30.120 naar 30.729 = 2% stijging. Over het hele jaar 
2021 is er echter nog wel een ledenverlies van 8,5%.

De doelstelling voor 2021 was om €50.000 meer 
inkomsten ten opzichte van 2019 te realiseren uit 
subsidies.

Dit is deels gerealiseerd met het verwerven van een 
subsidie positieve sportcultuur via NOC*NSF voor 
een bedrag van €22.000. Deze is ingezet voor het 
ontwikkelen van de “Digidojo”. Met TeamNL is een 
deal gesloten over 2020 en 2021 waardoor in 2021 
de sponsorinkomsten €100.000 zijn gebleven. Door 
corona was in 2021 het binnenhalen van overige 
sponsoren niet te realiseren. Wel zijn bestaande 
accounts als Leukotape en Fila doorgelopen. In 
het derde kwartaal van 2021 is een sponsorhuis 
ontwikkeld waardoor de domeinen en waarde per 
onderdeel bekend zijn. 

Voor 2021 was als doel gesteld dat het verschil 
tussen kosten en opbrengsten van evenementen met 
€25.000 zou afnemen. Dit verschil van €25.000 is in 
2021 gerealiseerd. De evenementen zijn mede door 
corona ruim binnen de begroting uitgevoerd. Een 
aantal evenementen zijn niet doorgegaan. Overigens 
tijdens de evenementen die wel doorgingen is 
zowel het aantal deelnemers en bezoekers niet 
representatief voor een regulier jaar. Tijdens deze 
evenementen werden extra kosten gemaakt om aan 
de corona regels te voldoen.
 
De eerste €13.750 aan inkomsten uit fondsenwerving 
zijn gerealiseerd met een investering hiervoor van € 
2.500. Overigens worden deze inkomsten en kosten 
gerealloceerd naar 2022. 

Er was €5.000 begroot voor het traject bestuurlijke 
organisatie. Deze middelen zijn met name besteed 
aan begeleidings- en advieskosten in het tweede deel 
van het traject van de nieuwe bestuurlijke organisatie.
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AMBITIE VI: 
BESTUURLIJKE 
ORGANISATIE
6.1 OPDRACHT PROJECTTEAM EIND 2020
In de bondsraadsvergadering van 30 november 2020 
stemmen de leden van de bondsraad unaniem in met 
het verzoek: 

1. Geef het projectteam de opdracht om drie 
bestuurlijke modellen uit te werken en voor te stellen 
aan de bondsraad met daarbij in ieder geval een 
Raad van Toezicht-model. Bepaal in dit voorstel de 
rol, taak en samenstelling per orgaan per voorgesteld 
model. 
2. Het in 1. Genoemde voorstel wordt in (een) 
verrijkingssessie(s) met de bondsraadsleden verder 
besproken en aangevuld. 
3. Na de verrijkingsessie(s) worden de bestuurlijke 
modellen ter besluitvorming voorgelegd aan de 
bondsraad. Projectteam geeft vooraf een voorkeur 
aan voor een van de voorgestelde modellen. De 
bondsraad kiest 1 model en besluit dat deze omgezet 
gaat worden naar nieuwe statuten en huishoudelijk 
reglement. 
4. Na besluit voor 1 model worden er nieuwe statuten 
en reglementen voorgesteld aan de bondsraad ter 
besluitvorming. 
5. Na besluit en goedkeuring van de bondsraad 
over de nieuwe statuten en reglementen zal de 
implementatie starten van het nieuwe bestuurlijk 
model. 

6.2 PROCES DOOR PROJECTTEAM VOORJAAR 
2021
In februari 2021 worden diverse online bijeenkomsten 
georganiseerd. Het projectteam heeft drie 
bestuursmodellen uitgewerkt inclusief voor en 
nadelen en deze worden in de online bijeenkomsten 
gedeeld. Tijdens deze bijeenkomsten zijn deelnemers 
in gelegenheid gesteld hierop te reageren. 
Nadat het projectteam bestuurlijke vernieuwing 
laat weten dat zij een verbeterde versie van haar 
adviesdocument wil opleveren aan de bondraad, 
wordt begin april een informatiebijeenkomst alsmede 
een buitengewone vergadering van de bondsraad 
d.d. 19 april 2021 geannuleerd. 

Op 3 mei 2021 wordt het adviesdocument van het 
projectteam bestuurlijke vernieuwing verzonden. 
Dit document bestaat uit een onderbouwing en 
uitwerking van 3 modellen, een onderbouwde 
voorkeur van het projectteam en de behandeling van 
de ontvangen vragen en suggesties. Het komt in de 
plaats van de ‘notitie ter besluitvorming d.d. 13 maart 
2021’, die is komen te vervallen.

Op 18 mei 2021 vindt een online bijeenkomst plaats 
tussen de voorzitter van het bondsbestuur en de 
voorzitters van de bondsraad. Er is consensus 
over het organiseren van een bijeenkomst tussen 
projectteam en bondsraad. Tijdens betreffende online 
bijeenkomst zal het projectteam het adviesdocument 
nader toelichten en kunnen vragen worden gesteld en 
opmerkingen worden gemaakt. 

Bij e-mail van 27 mei 2021 wordt de bondsraad 
in aansluiting op de e-mail van 3 mei 2021 nader 
geïnformeerd. Op 16 juni 2021 zal voornoemde online 
bijeenkomst plaatsvinden. In de verbeterde versie 
van het adviesdocument dat op 3 mei 2021 werd 
toegezonden is het door de Bondsraadsleden van 
Zuid-Holland voorgestelde Model 4 overwogen en 
behandeld. 
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6.3 DOCUMENT ZUID-HOLLAND
Op 14 juni 2021, wordt een document van de 
Bondsraadsleden van district Zuid-Holland met 
de titel ‘Opmerkingen bij het advies actualiseren 
bestuurlijke organisatie JBN’ doorgeleid aan de 
bondsraad.

6.4 LEDENRAADPLEGING IN DE DISTRICTEN
Eind juni spreken de voorzitter van het bondsbestuur 
en de voorzitters van de bondsraad af dat elk district 
in september 2021 een ledenraadpleging organiseert. 
In oktober 2021 volgt een debat-vergadering van de 
bondsraad. De bondsraad van district Noord-Holland 
doet de toezegging om uiterlijk 13 juli de gedachten 
van Noord-Holland op schrift te zetten. Voor 
genoemde datum wordt van de Bondsraadsleden 
van Noord-Holland het document “De leden centraal, 
model 5” ontvangen.

6.5 TOELICHTING OP MODELLEN 4 EN 5
In voorbereiding op een buitengewone vergadering 
van de bondsraad op 9 oktober 2021 wordt een 
online informatiebijeenkomst georganiseerd waarin 
de modellen 4 en 5 worden toegelicht door de 
betreffende indieners. Deze online bijeenkomst vindt 
plaats op dinsdag 7 september 2021.

6.6 BUITENGEWONE VERGADERING VAN DE 
BONDSRAAD OKTOBER 2021
Voorafgaand aan de buitengewone vergadering 
van de bondsraad heeft de voorzitter van het 
bondsbestuur op 5 oktober een overleg met de 
voorzitters van de bondsraad. Uit dit overleg blijkt 
een gedeelde wens tot samenwerking. Er leeft 
gedeelde zorg over de invulling van de buitengewone 
vergadering ten aanzien van debat, diverse moties, 
diverse modellen, stemmen, hoe te voorkomen dat 
nadien niet duidelijk is, wat precies is besloten of 
bedoeld is te besluiten. Er is behoefte aan richting, 
aan een keuze op hoofdlijnen die vervolgens nader 
wordt ingevuld.

Tijdens de vergadering van de bondsraad op 9 
oktober 2021 wordt na schriftelijke stemming 
unaniem een ingediende motie aangenomen. (Zie 
bijlage) 

Na 9 oktober heeft de werkgroep, bestaande uit 
zeven voorzitters van de bondsraad en de voorzitter 
van het bondsbestuur, wekelijks overleg. De heer 
Frans Huizenga wordt als extern expert en adviseur 
toegevoegd aan deze werkgroep.

6.7 BONDSRAADVERGADERING NOVEMBER 
2021
Tijdens de bondsraadsvergadering van 29 november 
2021 bespreken de leden van de bondsraad een 
eerste voortgangsrapportage middels het document 
“Hoofdlijnen Vernieuwen Bestuurlijke Organisatie 
JBN. De leden van de werkgroep vernemen tijdens 
deze vergadering van de bondsraad:
• Of er verdere vragen ter toelichting zijn.
• Of er instemming is dit de werkgroep in de goede 
richting handelt.
• Of de bondsraad eventuele aanpassingen of 
overige aandachtspunten ziet die de werkgroep 
verder moet oppakken.

De werkgroep heeft zich ten doel gesteld dat 
een uiteindelijk model op 19 maart 2022 ter 
besluitvorming aan de leden van de bondsraad 
voorligt. Dat dit een breed gedragen plan is. De 
antwoorden op de vragen aan de bondsraad 
op 29 november betreffen geen formele 
bondsraadsbesluiten, maar zijn informatief en 
belangrijk voor het vervolgtraject.
Tijdens de vergadering van de bondraad wordt 
door het bondsbestuur geconcludeerd dat de leden 
van de bondsraad op hoofdlijnen van mening is 
dat de werkgroep op de goede weg is met inbegrip 
van opmerkingen ten aanzien van een aantal 
onderwerpen waar de werkgroep naar dient te 
kijken. Een toezegging dat de werkgroep nogmaals 
tussentijds zal rapporteren over de vervolgstappen 
wordt aan de leden van de bondsraad gedaan.
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6.8 GOED SPORTBESTUUR
Het bondsbestuur heeft in februari haar eigen 
functioneren geëvalueerd in een speciale 
bestuursvergadering. Het bondsbestuur heeft de 
toetsing ‘goed sportbestuur’ uitgevoerd. Daaruit 
komt naar voren dat de JBN voldoet aan de 13 
aanbevelingen voor ‘goed sportbestuur’ en dat de 
werkwijze van het bestuur naar behoren functioneert. 
Bovendien voldoet de JBN aan de minimale 
kwaliteitseisen die door NOC*NSF zijn vastgesteld.

 
6.9 BONDSBUREAU
Het bondsbureau ondervindt diverse personele 
wijzigingen. Er is sprake van een natuurlijk verloop, 
vervanging van functies of tijdelijk extra van FTE  
van 1,47 in verband met vervanging, zwangerschap 
of ziekte. Het aantal FTE per 31-12-2021 is 31,01 
een kleine stijging ten opzichte van 2020 van 0,55 
FTE. Na correctie van de extra formatie i.v.m. ziekte/
zwangerschap zou het aantal FTE gedaald zijn tot 
29,54. 
In de bijlagen staat een overzicht van het 
aantal FTE per 31-12-2021 weergegeven.  Het 
verzuimpercentage in 2021 ligt op 5,15%, dat is 
een lichte stijging ten opzichte van het vorige jaar. 
Dit verzuimpercentage is vooral het gevolg van een 
aantal langdurige afwezigen.
De mogelijkheid om opleiding te volgen wordt 
zowel in de plannings- en functioneringsgesprekken 
aangeboden aan de medewerkers. Daarnaast wordt 
er meerdere malen per jaar een bericht gestuurd 
over mogelijkheden bijvoorbeeld via de WOS of 
overheidsstimulering. Meerdere werknemers maken 
van de mogelijkheid gebruik hun competenties verder 
te ontwikkelen door het volgen van opleidingen of 
een cursus.
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BIJLAGEN
1. KADEROPLEIDINGEN
Onderstaand overzicht weerspiegelt het aantal 
personen dat in 2021 slaagde voor een door de JBN 
erkende, technische kaderopleiding. 

Opleiding Niveau 
KSS*

Aantallen 
2020

Aantallen
2021

Dojo assistent judo 1 16 18

Dojo assistent aikido 1 0 0

Dojo assistent jiujitsu 1 2 1

Aikidoleraar A 3 0 0

Aikidoleraar B 4 0 0

Jiujitsuleider 2 1 0

Jiujitsuleraar A 3 0 0

Jiujitsuleraar B 4 0 1

Judoleider 2 9 18

Judoleraar A 3 2 24

Judoleraar B 4 1 2

Judoleraar B trainer/
coach

4 0 0

Judoleraar in de zorg 4 1 1

Totaal 32 64

* KSS is een afkorting voor Kwalificatie Structuur Sport

3. ARBITRAGE IN CIJFERS

2. AANTALLEN BEZOEKERS EVENEMENTEN
Zie onderstaande tabel voor aantallen behorend bij 
de verscheidene evenementen die de JBN organiseert

Deelnemers Bezoekers

NK -18 347 604

NKT 289 420

NK senioren 147 979

Nationale 
Budodag

582 x

NK -15 404 1004

NK teams -18 362 (29 teams) x

2.131 3.007

Onderstaande tabel geeft het aantal scheidsrechters, ingedeeld per district en niveau, weer.

31 december 2021

Int. Nat. Niv. 3A Niv. 3B Niv. 2 N2 af te 
ronden

Totaal 
2021

2020 Verschil

NN 2 7 13 31 18 76 78 -2

ON 1 6 3 4 9 26 39 -13

MN 2 10 8 23 9 27 79 55 +24

NH 2 6 22 18 19 67 68 -1

ZH 2 12 9 14 6 42 43 -1

ZN 4 8 14 10 36 38 -2

LI 2 4 3 8 18 35 40** -5

11* 49 66 112 92 27 361 361 0

*Inclusief internationale scheidsrechters die wel als scheidsrechter actief zijn binnen de JBN, maar niet internationaal worden ingezet
** Het totaal aantal scheidsrechters in Limburg 2020 is niet bekend, er is uitgegaan van een schatting
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4. PARTNERS
4.1 Jeugdfonds Sport & Cultuur
In nauw overleg met het Jeugdfonds Sport & Cultuur 
(JSC) is in 2021 de bestaande samenwerking met 
de JBN geëvalueerd. Tot tevredenheid van beide 
partijen zijn er nieuwe afspraken gemaakt. Vanaf 
1 januari 2022 wordt elk kind (tot 18 jaar) dat 
via het Jeugdfonds Sport & Cultuur gaat judoën, 
aangemeld als lid van Judo Bond Nederland (JBN). 
Het JSC betaalt op deze wijze het lidmaatschap 
voor kinderen die judoën bij JBN aangesloten clubs. 
De aanmelding wordt centraal via het landelijke 
bureau van JSC en de JBN geregeld. Door deze 
samenwerking kunnen kinderen, waarvoor het 
anders financieel niet mogelijk was, genieten van de 
judosport en volwaardig gebruik maken van het JBN-
lidmaatschap. De afgesproken werkwijze zorgt voor 
een efficiënte procedure en minder administratieve 
werkzaamheden.

4.2 Nihon Sport
De JBN en Nihon Sport zijn in 2021 een hernieuwd 
partnership aangegaan in de vorm van een 
leveranciersovereenkomst. Gedurende een periode 
van vier jaar verzorgt Nihon Sport Adidas-judogi voor 
alle NTC- en RTC-coaches. Daarnaast hanteert Nihon 
Sport voordelige prijzen voor NTC- en RTC-judoka’s 
bij de aanschaf van judopakken en -banden.

4.3 Verzekeringen
In ruil voor een vergoeding brengt de JBN jaarlijks 
de sportpolis van Zilveren Kruis Achmea onder de 
aandacht. Dit jaar, naast in de nieuwsbrief naar de 
leden, berichten op JBN-website en een artikel in het 
JBN Magazine. 
Bij het JBN lidmaatschap zijn ook een ongevallen- en 
aansprakelijkheidsverzekering via Aon Nederland 
inbegrepen. De verzekering voor JBN clubs is tegen 
vergoeding middels een flyer bij de mailing over 
clubcontributie onder de aandacht gebracht. 

Op de website van Aon Nederland staat een FAQ 
(lijst met vaak voorkomende vragen), het totale 
verzekeringsaanbod en uitleg over de verzekeringen.

4.4 Nederlandse Loterij
De Nederlandse Loterij is de grootste sportfinancier 
van Nederland. De Nederlandse Loterij heeft als 
ambitie Nederland gelukkiger en gezonder te 
maken. Voor een financiële bijdrage verleent de 
JBN diverse marketingrechten aan de Nederlandse 
Loterij, waaronder vermelding van het logo op 
communicatiemiddelen. De Nederlandse Loterij 
wil hoofdsponsor worden van het Nederlandse 
topsportlandschap. Komend jaar zal de NLO 
daarom bij veel Nederlandse bonden in stappen 
als hoofdsponsor, zo ook bij de JBN. Op dit moment 
hebben wij een concept contract mogen ontvangen. 
De verwachting is dat begin mei 2022 het contract 
ondertekend zal zijn.

4.5 TeamNL
TeamNL is de multidisciplinaire topsportploeg die 
Nederland 365 dagen per jaar vertegenwoordigt 
op internationaal niveau. Anders gezegd, is het de 
verzameling van de allerbeste sporters die Nederland 
vertegenwoordigen op EK’s, WK’s en Olympische 
en Paralympische Spelen. Meer dan 25 bonden, 
waaronder de JBN, zetten zich in om TeamNL samen 
met NOC*NSF en partners uit het bedrijfsleven te 
promoten.

4.6 Fila
Op 1 januari 2022 is de overeenkomst met Fila 
tot 31 december 2024 verlengd. Fila blijft hiermee 
kledingleverancier van het topjudo. Tot en met 
eind 2024 voorziet deze fabrikant de Nederlandse 
topjudoka´s en coaches van zowel functionele als 
presentatiekleding. Ook alle RTC’ers dragen hun 
kleding.
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4.7 Osonyq
Het afgelopen jaar is startup Osonyq niet 
ongeschonden uit de corona periode gekomen. 
Osonyq was afhankelijk van de verkoop aan 
sportkantines, deze waren voor lange tijd gesloten 
tijdens de lockdown in Nederland. Dit heeft helaas 
geresulteerd in het faillissement van Osonyq. Het 
lopende contract is hierdoor beëindigd.

4.8 Medisana
 Al meer dan 30 jaar is Medisana één van de 
toonaangevende bedrijven op het gebied van 
gezondheidsproducten. In 2021 is Medisana 
naamgever geweest van het NK senioren in Almere. 
De vervolgstap van dit naamgeverschap resulteerde 
in een samenwerking op het gebied van gratis 
gezondheidsproducten aan onze topjudoka’s. In het 
voorjaar van 2022 wordt er verder gesproken over 
een sponsorship voor langere tijd met de JBN.

4.9 Leukotape
Leukotape is onderdeel van Essity Nederland en 
is toonaangevend op het gebied van hygiëne- en 
gezondheidsproducten. Al jarenlang maakt de 
medische staf van de JBN gebruik van de kwaliteit 
van Leukotape. Sinds september 2019 is Leukotape 
official sponsor van het medische team. Het contract 
is weer met 1 jaar verlengd.

4.10 BouwGarant
BouwGarant is het grootste keurmerk van de bouw 
in Nederland. Ruim 25 jaar doet BouwGarant er alles 
aan om zekerheid te bieden als je gaat bouwen. 
Meer dan 1500 aannemers zijn aangesloten bij 
BouwGarant. In 2021 zijn de eerste contacten 
gelegd met deze partij om een eventueel partnership 
te bespreken. (Op 1 februari 2022 is BouwGarant 
sponsor geworden van onze Gun Je Kind Judo 
campagne. De overeenkomst loopt tot 31 december 
2022 en wordt door BouwGarant gezien als opstapje 
om meer te gaan doen bij de JBN)
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5. OVERZICHT AANTAL FTE
Het aantal FTE per 31-12-2021 is 31,01, een kleine 
stijging van 2020 van 0,55 FTE. In de bijlagen staat 
een overzicht van het aantal FTE per 31-12-2021 
weergegeven

FTE JBN op 31-12-2021

Afdeling 2021 2020

Organisatie incl. Directie 1,95 1,95

Financiën 3,42 4,11

Sportparticipatie 3,00 2,16

Evenementen 1,37 1,37

Marketing & Communicatie / 
servicedesk

3,45 3,45

Topsport bureau 4,58 4,00

Coaches NTC Senioren (S-1) 6,00 10,22

Coaches NTC S-1 3,00

Coaches RTC S-2 0,00 2,96

Regiotrainers Talentontwikkeling 
S-2

4,00

Hoofdcoach jiujitsu 0,25 0,25

Totaal 31,01 30,46

6. ZITTINGSTERMIJN BESTUURSLEDEN 

Functie Naam Termijn Jaar van 
aantreden

Aftredend/
herkiesbaar

Voorzitter T.M. Brouwer 2/3 2020 2020 
2021 
2024 
2027

Aftredend en 
herkiesbaar 
voorjaar 2024

Financiën T. van Gestel 1/3 2020 2020 
2023 
2026 
2029

Aftredend en 
herkiesbaar 
voorjaar 2023

Breedte- 
sport

R. Frowyn 
Afgetreden 
per 
01.11.2021

3/3 2016 2016 
2017 
2020 
2023

Vacature

Leden- & 
Wedstrijd- 
zaken

G.N.A. van 
Hoof

2/3 2016 2016 
2019 
2022 
2025

Aftredend en 
herkiesbaar 
voorjaar 2022

Topsport H.J. Koppe 2/3 Najaar 2020 2020 
2021 
2024 
2027

Aftredend en 
herkiesbaar 
voorjaar 2024
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7. RELEVANTE NEVENFUNCTIES VAN 
INDIVIDUELE BESTUURSLEDEN
Tessa Brouwer, voorzitter
• Sinds 2003 bestuurder en docent aikidostichting 
Aikido Nantoka naru te Breda
• Sinds 1999 lid Comité Directeur Circle de Iaido 
internationaal.

Thomas van Gestel, portefeuillehouder financiën
• Assistent trainer/coach bij Jan de Rooy en Brabant 
Open Judo.

Hendrik Koppe, portefeuillehouder topsport
• Manager Stichting Nederland Sport - parttime 
(bezoldigd)
• Bestuurslid Budo Center Waterland (onbezoldigd)
• Managing Director True Partner Capital Nederland 
BV – parttime (bezoldigd)
• Bestuurslid Stichting Continuïteit AllUnited 
(onbezoldigd)

Genio van Hoof, portefeuillehouder leden- en 
wedstrijdzaken,
• Geen relevante nevenfuncties. 

Rick Frowyn, portefeuillehouder breedtesport tot 1 
november 2021
• Tot 2024 secretaris van de Jiujitsu European Union

8. MOTIE BONDSRAAD JBN
De bondsraad van de JBN in vergadering bijeen d.d. 
09 oktober 2021.
Naar aanleiding van agendapunten 6, 7 en 8 

Onderwerp: Vernieuwen bestuurlijke organisatie JBN

Overwegende dat:
• De bondsraad opdracht heeft gegeven drie 
modellen voor bestuurlijke vernieuwingen uit te 
werken.
• Deze modellen en de door de bondsraad ZH en NH 
ingebrachte modellen breed zijn besproken binnen de 
JBN.
• Ter voorbereiding van deze vergadering in elk 
district de bondsraadsleden op hun eigen manier de 
modellen hebben besproken.

Spreekt uit dat:
• Het alleen wijzigen van de structuur en dan in het 
bijzonder de rol/functie van de bondsraad de gestelde 
problemen niet oplost.
• Een model met een directeur bestuurder niet op 
instemming van de bondsraad kan rekenen.
• De projectgroep bestuurlijke vernieuwing klaar is 
met haar opdracht.
• Ledenparticipatie moeilijk is, maar wel uitgangspunt 
blijft.
• De uitgangspunten van het rapport ‘Advies 
actualisatie bestuurlijke organisatie’ (verder genoemd 
‘rapport’) worden onderschreven.
• Het rapport, en de aanvullingen van de bondsraad 
NH en ZH voldoende bouwstenen biedt om door te 
gaan met bestuurlijke vernieuwing.
• Niet langer gesproken moet worden van een model 
1 t/m 5, maar van model X, waarbij uitgangspunt is 
en blijft dat het toezichthoudende orgaan van de JBN 
een afvaardiging heeft van de districten, gekozen 
door leden. Leden houden dus indirect invloed. 
• Er helderheid is over de taken en rollen: het 
toezichthoudend orgaan (bondsraad?) houdt toezicht, 
het bestuur bestuurt en de organisatie voert uit.
• Het nieuwe toezichthoudende orgaan kleiner/
compacter wordt dan de huidige bondsraad.

Verzoekt de bondsraad en het bestuur van de JBN
• Een werkgroep te vormen bestaand uit de 
voorzitters van de bondsraad en de voorzitter van 
de JBN. Met als opdracht om model X verder uit te 
werken, waarbij de beraadslagingen van vandaag de 
basis vormen. In ieder geval moet in dit eindproduct 
terugkomen: taken en rollen, vertegenwoordiging 
districten, vertegenwoordiging leraren, topsport en 
leden betrokkenheid.
• Het eindproduct van de werkgroep dient zo te 
worden geformuleerd dat deze eenvoudig is te 
verwerken in een statutenwijziging.
• De werkgroep legt haar eindproduct voor het einde 
van februari 2022 voor aan de bondsraad, uiteraard 
met inachtneming van de in de statuten genoemde 
termijnen.
• De uitwerking te bespreken met de districten en 
ander gremia van de JBN.
• Het bestuur geeft het bondsbureau opdracht de 
werkgroep te ondersteunen.
• Om voor de bondsraad een buitengewone 
vergadering in maart 2022 uit te schrijven.

En gaat over tot de orde van de dag
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COLOFON
Het jaarverslag is uitgebracht onder verantwoordelijk- 
heid van het bondsbestuur van Judo Bond Nederland.

Teksten Bondsbureau
Vormgeving Bondsbureau
Redactie Bondsbureau
Eindredactie Bondsbureau

Dit jaarverslag is ook digitaal te bekijken op 
www.jbn.nl

Judo Bond Nederland 
Kelvinbaan 46
3430 JA Nieuwegein
bondsbestuur@jbn.nl | 030-7073600
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