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Verslagvergadering
 
Plaats: JC Diamant Diepenbeek
Dag en datum: Donderdag - 
Aanvangsuur: 20h00 
 
 Aanwezigheden 
Aanwezig :Steensels Guido -
- Krijntjens Stefan - Hendrix Erik

Verontschuldigd:  

Afwezig:  

1. Evaluatie afgelopen evenementen
1/ Evaluatie PRT U11-13;  33 judokas aanwezig. Er hebben ook 3 judokas uit Luik mee 
getraind, zij vonden dit zeker voor herhaling vatbaar.
judokas  om een witte gordel te dragen 
niet hun kleurgordel.                                                                                              
PRT U18-21;  8 judokas aanwezig

2/ Evaluatie Stagedag 14 september;
aan deelnemers. We kijken al uit naar volgend jaar.

3/ Evaluatie PK Limburg junioren/senioren Schoten;
kampioenschap dat georganiseerd werd door VJF. 
Toch even aanhalen dat Joran Schildermans a
behalen op het BK, proficiat Joran.  
Ook een dank woordje aan JC Zonhov
jaren, hiervoor een welgemeende 

2. Algemene werking 
1/ Opvolging beleidsveranderingen VJF; 
- Beheer financiën; anders dan i
en interessante, projecten volledig uit te werken, hun
hun fiat aan geven en dit gaan 
- Cursus trainers; volgend jaar hebben de Limburgse 1ste
initiator diploma kortbij huis te behalen
gaat door te Oudsbergen en 
- Organisatie nieuwe initiatieven 

2/ Opvolging criterium; Lies Thijs heeft aangegeven dat ze het criterium nog wil opvolgen 
tot december 2019 en daarna ermee wil stoppen
Vanaf januari 2020 zal deze 
We willen Lies uiteraard nu al 

3. Vooruitblik komende evenementen
1/ IP U13 11 november 2019 te Schoten;
volledige ploeg jongens en meisjes. Support
13h00.                                                                         

2/ Organisatie algemene vergadering
- Presentatie; word voorbereid door Erik.
- Leden PC aanwezig in Steborg 
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vergadering; Provinciaal Comité Limburg

JC Diamant Diepenbeek 
 7/11/2019 

- Steensels Tom - Leclere Sven - Plaisier Danny
Hendrix Erik. 

Evaluatie afgelopen evenementen 
13;  33 judokas aanwezig. Er hebben ook 3 judokas uit Luik mee 
t zeker voor herhaling vatbaar. Mogen we vragen aan 

een witte gordel te dragen tijdens deze training, de U13 een rode
                                                                                              

8 judokas aanwezig waarvan 1 judoka U21.                                                                            

Evaluatie Stagedag 14 september; geslaagd evenement met een volledige bezetting 
aan deelnemers. We kijken al uit naar volgend jaar.                                                                             

Evaluatie PK Limburg junioren/senioren Schoten; dit was het laatste Provinciaal 
kampioenschap dat georganiseerd werd door VJF.                                                        
Toch even aanhalen dat Joran Schildermans als enige Limburger een eerste plaats wist te 

proficiat Joran.                                                                               
JC Zonhoven om hun medewerking tijdens de afgelopen 

een welgemeende dank u wel!!  

 
Opvolging beleidsveranderingen VJF;                                                                         

anders dan in het verleden vraagt de VJF om in de toekomst 
interessante, projecten volledig uit te werken, hun toe te sturen, wa

gaan subsidiëren.                                                                                                           
volgend jaar hebben de Limburgse 1ste Dan graden kans om hun 

initiator diploma kortbij huis te behalen. Indien je interesse hebt voor deze cursus, het 
 inschrijven hiervoor kan je via de Vlaamse trainersschool. 

Organisatie nieuwe initiatieven ; cursus begroten :-)?                                                                    

Lies Thijs heeft aangegeven dat ze het criterium nog wil opvolgen 
en daarna ermee wil stoppen.                                                                                                     

 opvolging gebeuren door Krijntjens Stefan.                                       
nu al bedanken voor haar geleverde werk de afgelopen jaren.

oruitblik komende evenementen 
IP U13 11 november 2019 te Schoten; Limburg kan ook dit jaar rekenen op een 

volledige ploeg jongens en meisjes. Supporters aanwezig!! Wedstrijden starten om 
                                                                                                                

tie algemene vergadering 18 januari 2020;                                                           
word voorbereid door Erik.                                                                                                 

in Steborg om 8h30.                                                                                                   
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rovinciaal Comité Limburg 

Plaisier Danny - Bynens Tim 

13;  33 judokas aanwezig. Er hebben ook 3 judokas uit Luik mee 
vragen aan de U11 

de U13 een rode gordel en 
                                                                                               

                                                                            

met een volledige bezetting 
                                                                            

dit was het laatste Provinciaal 
                                                       

ls enige Limburger een eerste plaats wist te 
                                                                             

hun medewerking tijdens de afgelopen 

                                                                        
de VJF om in de toekomst  nieuwe 
toe te sturen, waar zij al dan niet 

                                                                                                        
kans om hun 

esse hebt voor deze cursus, het 
via de Vlaamse trainersschool.                                                                                                            

                                                                                                   

Lies Thijs heeft aangegeven dat ze het criterium nog wil opvolgen 
.                                                                                                     
door Krijntjens Stefan.                                       

bedanken voor haar geleverde werk de afgelopen jaren. 

Limburg kan ook dit jaar rekenen op een 
ers aanwezig!! Wedstrijden starten om 

                                            

                                                          
                                                                                                
                                                                                                   



Verslag vergadering Klik hier naam van de partijen waartussen vergaderd wordt 
 

Versie 8/11/2019  2/2 

- Sven maakt de begroting voor 2020 op.                                                                                          
- Huldiging kampioenen; criterium, kampioenen PK, VK, BK en G-judo, callant cup, NIP, 
masters?   Tom zorgt voor de nodige info.                                                                                               

3/ Organisatie open MOEV kampioenschappen op 22 januari 2020;                                          
- Communicatie; verspreiding en uitnodiging; Tom stelt de uitnodigingen op. Danny 
verstuurt naar de clubs.                                                                                           

4/ Organisatie PK jeugd 26 januari 2020; Punt word opgeschoven naar volgende 
vergadering.                                                                                                                                                                   

4. Organisatie nieuwe evenementen. 
1/ Vooruitblik stagedag 2020; zelfde concept als 2019.                                                 
Tom prikt een datum voor dit evenement.                                                                                                             
2/ Organisatie mix-ploegen toernooi december 2020. Punt word naar volgende 
vergadering opgeschoven.                                                                                                                                                       

5. Varia 
 - Voor een vlotte afwerking van de reservatie "dojo Alverberg" (PRT), vraagt KJC Hasselt 
om in de toekomst de aanvraag hiervoor reeds in maart - april door te sturen.                  

- Iedereen kan en mag er een eigen mening op na houden tijdens een wedstrijddag, 
maar we zouden toch willen vragen aan clubs en ouders om voorzichtig te zijn met wat 
men post op social media met betrekking tot scheidsrechters en/of judokas. Respect is 
trouwens in onze judosport één van de waarden die hoog in het vaandel word gedragen.                                                                                                                               

 

 Einde vergadering; 23 h30 

Volgende vergadering; donderdag  05 december 2019 om 20h00. 

Verslaggever; Plaisier Danny 

Het Comité Limburg bedankt JC Diamant Lutselus voor haar gastvrijheid, het ter 
beschikking stellen van hun lokalen en de traktaties. 

 

   

                                                                                      


