
Vlaamse Judofederatie vzw

 

 

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

Verontschuldigd: Leclere Sven

Afwezig:  

1. Evaluatie afgelopen evenementen
1/ Evaluatie PRT U11-13; 36
personen vonden het voor herhaling vatbaar en komen zeker nog eens langs.
PRT U18-21;  3 judokas aanwezig.

2/ Evaluatie IP U13; een derde plaats met maar een verschil van 5 punten t
nummer één, Oost Vlaanderen.

2. Algemene werking 
1/ Presentatie VJF-bevoegdheden PCL
- Huishoudelijk reglement VJF

2/ Opvolging criterium;                                                                                                       
- na het tornooi van 21/12 te Dilsen
het bezit gebracht moeten worden van Lies voor het eindresultaat cri
tornooi aanwezig en zal hier op toezien.

3. Vooruitblik komende evenementen
1/ AV Provincie Limburg (22 januari 2020);
- Zaal is gereserveerd.                                                                                                    

2/ Organisatie algemene vergadering
- Presentatie; Erik zorgt voor de power point presentatie.
- Logistieke voorbereiding; iedereen heeft dezelfde taken als vorig jaar.
- Vacatures PCL medewerker & PCL trainer;
- Huldiging atleten; werden opgelijst door Tom. Voor trofeeën word prijs gevraagd door 
Tim alvorens te bestellen.                                

3/ Open MOEV kampioenschappen op 22 januari 2020;
- Communicatie en uitnodiging;
- Logistieke voorbereidingen vanuit PCL;

4/ Organisatie stagedag 5 september 2020
- Voor dit evenement werden

5/ Organisatie mix-ploegentornooi (28 november 2020);                                                             
- Er werd een bevraging omtrent het draagvlak 
naar clubs en trainers gestuurd waarop enkele clubs (4) hebben gereageerd. 
uitgekeken naar een locatie. 
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- Steensels Tom - Plaisier Danny - Bynens Tim 

Leclere Sven - Hendrix Erik 

Evaluatie afgelopen evenementen 
36 aanwezigen waarvan 3 judokas uit het Luikse. Deze 

personen vonden het voor herhaling vatbaar en komen zeker nog eens langs.
judokas aanwezig.                                                                            

een derde plaats met maar een verschil van 5 punten t
Oost Vlaanderen.                                                                           

 
bevoegdheden PCL;                                                                        

VJF toegestuurd via mail werd samen overlopen. 

                                                                                                      
na het tornooi van 21/12 te Dilsen zouden de wedstrijdbladen zo spoedig mogelijk in 

het bezit gebracht moeten worden van Lies voor het eindresultaat criterium. Tim is op dit 
tornooi aanwezig en zal hier op toezien. 

Vooruitblik komende evenementen 
AV Provincie Limburg (22 januari 2020);                                                                   

Zaal is gereserveerd.                                                                                                    

emene vergadering 18 januari 2020;                                                           
Erik zorgt voor de power point presentatie.                                                                                                  

iedereen heeft dezelfde taken als vorig jaar.
PCL medewerker & PCL trainer; geen reacties via mail-box binnen gekregen.

werden opgelijst door Tom. Voor trofeeën word prijs gevraagd door 
                                                                                                                    

pen MOEV kampioenschappen op 22 januari 2020;                                                   
uitnodiging; alles werd bedeeld via FB, mail aan clubs 

Logistieke voorbereidingen vanuit PCL; alle nodige voorbereidingen werden

nisatie stagedag 5 september 2020;                                                                         
en Dirk Van Tichelt en Matthias Casse gecontacteerd.

ploegentornooi (28 november 2020);                                                             
Er werd een bevraging omtrent het draagvlak en mogelijkheden binnen dit evenement 

naar clubs en trainers gestuurd waarop enkele clubs (4) hebben gereageerd. 
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Provinciaal Comité Limburg 

Bynens Tim - Krijntjens 

waarvan 3 judokas uit het Luikse. Deze 
personen vonden het voor herhaling vatbaar en komen zeker nog eens langs.                                                                                          

                                                                                         

een derde plaats met maar een verschil van 5 punten t.o.v van de 
                                                                                                       

                                                                        
overlopen.                                                                           

                                                                                                      
zouden de wedstrijdbladen zo spoedig mogelijk in 

terium. Tim is op dit 

                                                                  
Zaal is gereserveerd.                                                                                                                                                                            

                                                          
                                                                                                

iedereen heeft dezelfde taken als vorig jaar.                                                                                                   
box binnen gekregen.                                                                               

werden opgelijst door Tom. Voor trofeeën word prijs gevraagd door 
                                                                                      

                                         
aan clubs en web-site.                                                                                         

nodige voorbereidingen werden getroffen.                                                                                        

                                                                        
Dirk Van Tichelt en Matthias Casse gecontacteerd.       

ploegentornooi (28 november 2020);                                                             
den binnen dit evenement  

naar clubs en trainers gestuurd waarop enkele clubs (4) hebben gereageerd. Er word 
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6/ Organisatie Quiz-avond (mei - juni 2020);                                                                         
- 23 mei 2020. 

7/ Varia;                                                                                                                            
- Nihil.                                                                                                                                                               

 

 Einde vergadering; 23 h30 

Volgende vergadering; donderdag  09 januari 2020 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. 

 

   

                                                                                      


