
Vlaamse Judofederatie vzw

 

 

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

Verontschuldigd: Hendrix Erik

1. Evaluatie seizoensafsluiter 
- Alle comitéleden waren hierop aanwezig. Dit concept
iedereen. 

2. Overdracht web-mast
- Na afspraak en een gepast moment voor beide partijen (21/07) werd deze taak 
doorgegeven aan Goos Robin
instaan voor het updaten, enz. van deze web

3. Vooruitblik PRT U11
 - Puntentelling criterium wor
momenteel kan dit verschillen 
Naar de toekomst toe (datum nog te bepalen) 
geüpdatet worden door VJF en kan 
op de site van de VJF. 

4. Vooruitblik stage Genk
- Tom overloopt het draaiboek van deze dag plus

5. Vooruitblik PK U18-
-Guido heeft de uitnodiging voor dit evenement aangevuld, dit word in de loop van de 
komende dagen aan alle Limburgse clubs bezorgd.                                                  
Merk wel op dat buitenlandse judokas wel een geldige verblijfsvergunning 
(gedomicilieerd) moeten hebben in Belgie. 

6. Vooruitblik IP U13 Schoten (11 november 2019).
 -Punt word volgende vergadering behandeld.

7. Vooruitblik Provinciale ontmoeting U9
-Punt word volgende vergadering behandeld.

8. Aanmaak uniforme T
-Punt word volgende vergadering behandeld.

9. Update werkgroep Provincies
-Voorzitter geeft uiteenzetting
geweest is en licht de belangrijkste punten toe
gedebatteerd is over de wijzigingen omtrent verantwoordelijkheden en 
bestuursmogelijkheden die de VJF wil doorvoeren.
Dit stoot op veel protest en irritatie. 
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- Steensels Tom - Bynens Tim - Leclere Sven

Hendrix Erik 

Evaluatie seizoensafsluiter  
téleden waren hierop aanwezig. Dit concept werd als positief ervaren d

master Y. Huysmans. 
Na afspraak en een gepast moment voor beide partijen (21/07) werd deze taak 

doorgegeven aan Goos Robin door Yvan, Robin zal dan ook vanaf seizoen 2019
instaan voor het updaten, enz. van deze web-site.   

U11-13, PRT U15-18-21, TT15 en PKT. 
word vanaf januari (?? VJF) 2020 in iedere Provincie hetzelfde

omenteel kan dit verschillen van Provincie tot Provincie.                                            
(datum nog te bepalen) zal deze puntentelling doorgestuurd en 

door VJF en kan vanaf dan geraadpleegd worden door iedere judoka 

Vooruitblik stage Genk (14 september 2019). 
iboek van deze dag plus de afgesproken taken.

-21+ ( 13 oktober 2019). 
Guido heeft de uitnodiging voor dit evenement aangevuld, dit word in de loop van de 

komende dagen aan alle Limburgse clubs bezorgd.                                                  
Merk wel op dat buitenlandse judokas wel een geldige verblijfsvergunning 

edomicilieerd) moeten hebben in Belgie.  

Vooruitblik IP U13 Schoten (11 november 2019). 
Punt word volgende vergadering behandeld.  

Vooruitblik Provinciale ontmoeting U9-11-13 (7 december 2019
Punt word volgende vergadering behandeld. 

Aanmaak uniforme T-shirts medewerkers PCL. 
Punt word volgende vergadering behandeld. 

Provincies - VJF. 03/09/2019 
uiteenzetting van de vergadering die dinsdag 03/09/2019 op de VJF 

belangrijkste punten toe waar eindeloos gesproken en 
e wijzigingen omtrent verantwoordelijkheden en 

mogelijkheden die de VJF wil doorvoeren.                                                           
op veel protest en irritatie.    
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rovinciaal Comité Limburg 

Leclere Sven - Krijntjens 

werd als positief ervaren door 

Na afspraak en een gepast moment voor beide partijen (21/07) werd deze taak 
zal dan ook vanaf seizoen 2019-2020 

iedere Provincie hetzelfde, 
                                           

doorgestuurd en 
raadpleegd worden door iedere judoka 

de afgesproken taken.                                                                                                

Guido heeft de uitnodiging voor dit evenement aangevuld, dit word in de loop van de 
komende dagen aan alle Limburgse clubs bezorgd.                                                  
Merk wel op dat buitenlandse judokas wel een geldige verblijfsvergunning 

7 december 2019). 

van de vergadering die dinsdag 03/09/2019 op de VJF 
eindeloos gesproken en 

e wijzigingen omtrent verantwoordelijkheden en de 
                                                          



Verslag vergadering Klik hier naam van de partijen waartussen vergaderd wordt 
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10. Varia 
-Opstart voorbereiding open MOEV kampioenschappen (15 januari 2020);                  
punt word volgende vergadering behandeld. 

-Datum Provinciale nieuwjaarsreceptie Limburg; 18 januari. 

 

 Einde vergadering; 23h00 

Volgende vergadering; donderdag 10 oktober. 

Verslaggever; Plaisier Danny 

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

 

   

                                                                                      


