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

Verontschuldigd: Plaisier Danny

Afwezig:Nihil. 

1. Terugblik PRT U11-
- U11–U13: 31 aanwezigen. 

- U15-18-21: 17 aanwezigheden.

2. Evaluatie judo-quiz 25 mei 2019.
- Enkel maar positieve reacties gekregen van de deelnemers.

3. Opvolging taakinvulling (webmaster) Yvan Huysmans
 - Robin Goos gaat de taak overnemen van Yvan als webmaster. Hij gaat afspreken met 
Yvan voor de overdracht van de 

4. Bespreking en invulling kalender 2019 
- Het jeugdcriterium van de U15
enkel de Limburgse tornooien mee voor het jeugdcriterium. Voor de U18 verandert er 
niets. Vanaf Januari 2020 zal er geen jeugdcriterium meer zijn voor de U15 en U18.

- De AV zal doorgaan op 18 januari 2020.

5. Voorbereiding stagedag 14 september 2019.
-Inschrijvingen zijn volzet, iedereen die nog niet betaald heeft krijgt hierover een mail.

- Voorbereidingen: Tom gaat in augustus samen zitten met 
details te bespreken. Guido zorgt voor de bekers en lepels voor de soep.

6. Voorbereiding PK junioren en senioren A
 - Er is nog geen overleg geweest met PCA. Punt wordt verschoven naar volgende 
vergadering. 

7. Aanmaak uniforme polo's medewerkers judoteam Limburg.
- Tim en Guido vragen prijs bij

8. Varia 
- PCL is trots op de nieuwe 7de dan in Limburg. Proficiat Patrick Claes.

 Einde vergadering; 22u30 

Volgende vergadering; donderdag 

Verslaggever; Krijntjes Stefan
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- Steensels Tom - Bynens Tim - Leclere Sven

Plaisier Danny   

-13 en U15-18-21 
 

17 aanwezigheden. 

quiz 25 mei 2019. 
Enkel maar positieve reacties gekregen van de deelnemers. Heel leuke avond !

Opvolging taakinvulling (webmaster) Yvan Huysmans 
Robin Goos gaat de taak overnemen van Yvan als webmaster. Hij gaat afspreken met 

Yvan voor de overdracht van de passwoorden. 

Bespreking en invulling kalender 2019 - 2020. 
terium van de U15 wordt vanaf september aangepast. Vanaf dan tellen 

enkel de Limburgse tornooien mee voor het jeugdcriterium. Voor de U18 verandert er 
niets. Vanaf Januari 2020 zal er geen jeugdcriterium meer zijn voor de U15 en U18.

De AV zal doorgaan op 18 januari 2020.                                                                                           

Voorbereiding stagedag 14 september 2019. 
Inschrijvingen zijn volzet, iedereen die nog niet betaald heeft krijgt hierover een mail.

: Tom gaat in augustus samen zitten met Stad Genk om de laatste 
details te bespreken. Guido zorgt voor de bekers en lepels voor de soep.

Voorbereiding PK junioren en senioren A-pen 
Er is nog geen overleg geweest met PCA. Punt wordt verschoven naar volgende 

uniforme polo's medewerkers judoteam Limburg.
bij drukkers. 

dan in Limburg. Proficiat Patrick Claes. 

donderdag 05 September 2019 om 20h00 

Verslaggever; Krijntjes Stefan 
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Provinciaal Comité Limburg 

Leclere Sven - Hendrix Erik - 

Heel leuke avond ! 

Robin Goos gaat de taak overnemen van Yvan als webmaster. Hij gaat afspreken met 

Vanaf dan tellen 
enkel de Limburgse tornooien mee voor het jeugdcriterium. Voor de U18 verandert er 
niets. Vanaf Januari 2020 zal er geen jeugdcriterium meer zijn voor de U15 en U18. 

                                                           

Inschrijvingen zijn volzet, iedereen die nog niet betaald heeft krijgt hierover een mail. 

Stad Genk om de laatste 
details te bespreken. Guido zorgt voor de bekers en lepels voor de soep.  

Er is nog geen overleg geweest met PCA. Punt wordt verschoven naar volgende 

uniforme polo's medewerkers judoteam Limburg. 



Verslag vergadering Klik hier naam van de partijen waartussen vergaderd wordt 
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Het Comité Limburg bedankt JC Diamant Lutselus voor haar gastvrijheid, het ter 
beschikking stellen van hun lokalen en de traktaties 

   

                                                                                      


