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

Verontschuldigd: Huysmans Yvan 

Afwezig:Nihil. 

1. Ontvangen Mail 
-Lies Thijs; warme oproep aan
op de poule-bladeren te vermelden (leeftijdsca
vergissingen NAAR opvolging in criterium etc.

2. Mail Yvan in verband met mailing 
-Yvan Huysmans heeft na lang beraad
gegeven, hij benadrukt hier in
comité of zijn werking. Hij geeft dan ook zijn verdere ondersteuning i.v.m. informatie 
plaatsen op de web-site tot een an
zijn ontslag en willen hem dan ook bedanken voor zijn mooie samenwerking. E
ook een vacature uitgeschreven worden voor
voor stellen.  

3. Terugblik PRT U11-
-U11-U13;      er heeft in maart 
-U15-18-21;   20 aanwezigen

4. Voorbereiding NIP 1 mei 2019 Genk
-Logistieke voorbereidingen;
Flyer werd aangemaakt en afgeleverd
T-shirts zijn besteld.                                                                            
Opstelling van de zalen is concreet.                                                                            
Catering, nadar afsluitingen, etc.
Reservatie van andere materialen in orde, word gebracht door Technische dienst.
-Ploegsamenstelling teams;                                                                                     
als de huidige ploegbezetting niet veranderd
met 4 ploegen,  tot vandaag 
-Scheidsrechters en tijdopnemers;
duidelijke richtlijnen te geven in verband met coaching
dag zelf te communiceren.                                          

5. Aanstelling vertegenwoordiger PC Limburg voor Beleid Advies Commissie
 -Voorzitter leest de mail voor met de vraag om aanstelling 
advies commissie voor Limburg. Na overleg en debat engageren 
Limburg te vertegenwoordigen tijdens deze vergaderingen.

6. Organisatie tornooi PC Limburg + mix ploegentornooi 2020
 - Uitnodiging voor dit tornooi
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vergadering; Provinciaal Comité Limburg

JC Diamant Diepenbeek 
 4/04/2019 

- Plaisier Danny - Bynens Tim - Leclere Sven

Huysmans Yvan - Steensels Tom - Krijntjens Stefan. 

Lies Thijs; warme oproep aan de inrichtende clubs om in de toekomst ALLE in
te vermelden (leeftijdscategorie en naam van het tornooi

vergissingen NAAR opvolging in criterium etc. te voorkomen.  

Mail Yvan in verband met mailing - VJF 
heeft na lang beraad zijn ontslag via mail aan alle comité leden

, hij benadrukt hier in wel dat zijn ontslag zeker niet de oorzaak is van het huidig 
Hij geeft dan ook zijn verdere ondersteuning i.v.m. informatie 

site tot een andere kandidaat is gevonden. We betreuren 
en willen hem dan ook bedanken voor zijn mooie samenwerking. E

ven worden voor web-master waar men zich kandidaat kan 

-13 en U15-18-21 
in maart geen training plaats gevonden voor deze leeftijdsgroep

en.                                                                                  

NIP 1 mei 2019 Genk 
rbereidingen; begint langzaam vorm te krijgen.                                      

Flyer werd aangemaakt en afgeleverd door Erik, schitterend werk trouwens.
shirts zijn besteld.                                                                            

Opstelling van de zalen is concreet.                                                                            
, etc. zijn geregeld.                                                              

an andere materialen in orde, word gebracht door Technische dienst.
                                                                                    

als de huidige ploegbezetting niet veranderd, treedt Limburg ook dit jaar opnieuw aan 
tot vandaag mochten we 55 kandidaatstellingen ontvangen

Scheidsrechters en tijdopnemers; er werd aan Tim gevraagd of het mogelijk is om 
duidelijke richtlijnen te geven in verband met coaching, conform elke mat,

                                                                                                            

Aanstelling vertegenwoordiger PC Limburg voor Beleid Advies Commissie
Voorzitter leest de mail voor met de vraag om aanstelling vertegenwoordiger 

voor Limburg. Na overleg en debat engageren Erik en Tim zich om 
Limburg te vertegenwoordigen tijdens deze vergaderingen.                 

Organisatie tornooi PC Limburg + mix ploegentornooi 2020
voor dit tornooi word  volgende vergadering opgemaakt.                                                    
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rovinciaal Comité Limburg 

Leclere Sven - Hendrix Erik. 

 

nde clubs om in de toekomst ALLE informatie 
tegorie en naam van het tornooi). Dit om 

mail aan alle comité leden 
wel dat zijn ontslag zeker niet de oorzaak is van het huidig 

Hij geeft dan ook zijn verdere ondersteuning i.v.m. informatie  
is gevonden. We betreuren uiteraard 

en willen hem dan ook bedanken voor zijn mooie samenwerking. Er zal dan 
men zich kandidaat kan 

raining plaats gevonden voor deze leeftijdsgroep.                                                                             
                                                                           

                                     
door Erik, schitterend werk trouwens.                      

shirts zijn besteld.                                                                                                 
Opstelling van de zalen is concreet.                                                                            

zijn geregeld.                                                              
an andere materialen in orde, word gebracht door Technische dienst.                                                              

                                                                                     
treedt Limburg ook dit jaar opnieuw aan 

ontvangen.                                           
er werd aan Tim gevraagd of het mogelijk is om 

conform elke mat, en dit ook de 
                                                                                                  

Aanstelling vertegenwoordiger PC Limburg voor Beleid Advies Commissie 
vertegenwoordiger beleid en 

en Tim zich om 
 

Organisatie tornooi PC Limburg + mix ploegentornooi 2020 
                                                    



Verslag vergadering Klik hier naam van de partijen waartussen vergaderd wordt 
 

Versie 5/04/2019  2/2 

7. Voorbereiding quiz op 25 mei 2019 
-Promotie en inschrijvingen; Uitnodiging en inschrijflink word aangemaakt door Erik.                                                                                           
-Voorbereidingen; kan momenteel niet veel over gecommuniceerd worden wegens belet 
van Stefan.   

8. Update stagedag Genk  14 september 2019 
-97 inschrijvingen tot vandaag. Judokas die nog aan deze stage willen deelnemen, wacht 
niet meer te lang want eens de limiet is bereikt ....... 

9. Deelname PK junioren & senioren met Antwerpen op 13 oktober 2019 
-Ook dit jaar gaat dit samen met Antwerpen door te Schoten.  

10. Varia 
-Geen. 

 Einde vergadering; 23h00 

Volgende vergadering; donderdag 09 mei 2019 om 19h45 

Verslaggever; Plaisier Danny 

 

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

 

   

                                                                                      


