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Verslag Provinciaal Comité Antwerpen. 
 
Plaats:  J.C.Bujin Wilrijk / Boomsesteenweg 333 Wilrijk 

Dag en datum: dinsdag 03-12-2019  
Aanvangsuur:  19.30h   Einduur: 22.20h 
 

 Aanwezigheden 

 
Aanwezig:  Patrick Heylen /  Jan Aertssen /  Luc Oostvogels / Jan Geboes / Glenn Van Der Velde 

 Verontschuldigd:    Baeten Denise  

 

Interludium : Wij krijgen de primeur om met Dhr. Didier Franceus te proeven van de vernieuwde  

VJF- app ( werking en ondersteuning P.C ) via Chat op de vergadering, dit in een 10 minuten demo  

wat uiteindelijk meer dan 40 minuten in beslag nam om vast te stellen dat er nog hard moet aan  

worden gesleuteld om optimaal te renderen. Bij het aanpassen van het digitaliseren moet men  

echter rekening houden  met de verwerking en gebruik door vrijwilligers dus een gouden tip : 

“ keep it simple as possible “ 

 

1. Goedkeuring verslag vergadering van 05-11-2019: geen opmerkingen   

 

2.  Evaluatie :   

       

-   Uitslagen Callant Cup Antwerpse ploegen : bevredigend  

-   Laatste wedstrijd U15/U18/U21+ Oud-Turnhout ( schrijnend aantal deelnemers bij de meisjes ) 

-   Uit de ledencijfers van Provincie Antwerpen zijn er 744 meisjes onder de U21 en 201 dames  

U21+ geeft een totaal van 945 meisjes tegen +/- 2850 jongens dus 25% meisjes, niet slecht zo 

denken wij, maar wat is dan de oorzaak dat we de dames niet op wedstrijden zien ( of op extra 

trainingen ), als we dit onderzoeken en antwoorden op krijgen weten we ook wat we kunnen 

verbeteren  ( mogelijke oorzaken : geen voorbeeldfuncties, geen vrouwelijke VJF coaches en 

begeleiders, te weinig vrouwelijke Scheidsrechters, geen vrouwelijke clubcoaches, trainers of te 

weinig, damesjudo is toch net anders als herenjudo, doorgroei naar zwarte gordel is bij dames een 

pak moeilijker zeker bij het behalen met Shiai punten , te weinig aandacht in de media.) 

-  I.P. U13 in Schoten : degelijke organisatie en vlot verloop ( minpuntje was de borders die te hoog 

zijn, kinderen kunnen niet al zittend kijken, dus opstelling vanuit de tribunes ( vrije ruimte, borders, 

matten voor deelnemers, vrije ruimte en dan wedstrijdmatten ) / Resultaat Antwerpse ploeg onder 

de verwachting, was fout programma U13 op zaterdag P.T. training, dan volgende dag wedstrijd 

O.T. en volgende dag I.P. ( P.T. in 2020 anders te plannen ) 

 

3.  Administratieve mededelingen :  

 

- Verslag vergadering PC door J.G. ( enkel J.G. aanwezig ) 

- Inschrijvingen stage-dag Hoogvliet afgesloten ( 23 aanmeldingen echter zoals 

aangekondigd eerste 15 gaan via PCA-selectie ) 

- Inschrijvingen P.K. Jeugd = voorlopig cijfer 110 

- Goedkeuring documenten A.V en verslag A.V. 2018 ( J.G. mailing clubs ) 

- Glenn is geslaagd  ( instructeur trainer B ) 
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- Opmaak begroting werking PCA tegen vergadering met de PC/ 07 VJF 

 

4. Financieel overzicht 

 

       -    Zichtrekening gunstig/  Spaarrekening gunstig 

       -    Laatste dotaties van VJF nog niet ontvangen 

 

5.  Agendapunten PCA         VJF  :  vergadering met PC’s 

                 

- Digitalisering ledenopvolging VJF t.b.v. gebruik judoclubs ( zie Nederlandse judobond ) 

- Bijdrage onkosten stage TT deelnemers uit de Provincie U15 doelgroep bvb 10% of korting 

( niet iedereen kan bij regelmatige deelname dit financieel rond krijgen ) 

- Callant Cup ( tranfers onderlinge clubs deelname judoka’s blijft erg onvriendelijk gezien er 

voorafgaand het P.K. / V.K. en B.K. en nog enkele ranking wedstrijden U18 ) 

                     

6.  WOC : nihil 

          

7.         Scheidsrechters / tijdopnemers :  

 

- Enkele T.O. lopen stage J.A. maakt lijst op voor A.V. 

 

8.  Jeugdbeker 2019 :   

      

       -     Eindstand U15/U18/U21 reeds in orde ( nog geen publicatie ) U13 komt in orde na de  

             wedstrijd ITA4KIDS + nazicht punten aanwezigheden P.T. ( P.H.) 

     

9.  Jeugdsportbeleid 

        

- Verslag vergadering jeugdcoaches (G.V.D.V ) mailen naar alle leden 

- Coach voor stage-dag Hoogvliet G.V.D.V en verantwoordelijke PCA  (P.H.) lijst met 

deelnemers reeds doorgemaild ( dit jaar belangstelling uiterst hoog (23 aanmeldingen ) 

- Voorstel datums U13 trainingen 2020 (P.H.) 

- De jeugdcoaches wensen in de jeugdbeker 2020 de doelgroep U21 te behouden ( extra 

motivatie om naar wedstrijden te gaan op Provinciaal niveau dit gezien de grote drop-out 

bij deze groep, voorstel om bij ook Open Categorie wedstrijden of per ploegwedstrijden de 

punten mee te laten tellen ( wedstrijd Brecht / wedstrijd Oud-Turnhout ….. ) 

- TT trainingen 2020 : 1e en 3e dinsdag in Zandhoven / 2e dinsdag P.T. U15+ 

- Brief uitnodigingen bijwonen P.T U13 2020 ( P.H.) ranking U11 opvragen 

  

10.  Varia  : 

 

- Viering kampioenploeg U18 Heren  : goedkeuring aankoop filmticket (15stuks ) J.A. / 

Ethias rugzak ( nog enkele te vragen aan VJF ) / foto-afdruk van de ploeg / bloemstuk 

Viering stipt om 12.00u voor de medaille uitreiking U15 ( uitnodigingen te versturen J.G.) 

- Geen P.K. senioren ( ook niet samen met P.L. gezien het financieel verlies ) 
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- Eervolle onderscheiding PCA op de A.V. / Matthias Casse ( waardebon 100.00 Euro ) / 

Annick Van De Voorde / Steven Peersmans / John Steenackers ( flessen wijn ) J.G. 

uitnodigingen te versturen. 

 

10.  Website en media 

 

- Er zal een charter worden opgemaakt betreft wat en niet aangaande publicatie 

clubaankondigingen op de face-bookpagina of andere media kanalen ( Instagram / website 

etc .) wordt gepubliceerd. 

- Algemeen : geen commerciële clubbelangen met uitzonderingen na overleg die wel judo 

zinvol kunnen zijn bvb ( stage-dag mits een betaling bij deelname ) niet met 

voorinschrijvingen / geen eetfestijnen / kaasavonden of wafelverkoopacties 

- Wel initiatieven voor goede doelen judo minded  

- Alle aanmeldingen worden eerst naar de PCA leden gebrieft voor een unaniem standpunt, 

daarna kan het op de sociale media ( dit om geen voorkeur- of voorkennisgebruik te 

voorkomen ) 

 

 

Volgende vergadering:   Dinsdag 07/01/2019  19.30u Bujin Wilrijk 
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