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

Verontschuldigd: geen. 

Afwezig: Nihil  

1. Evaluatie PRT U11-13 en U18
-PRT U11-13; 35 aanwezige judokas.
-PRT U18-21; 2 aanwezige judoka

2. Evaluatie jaarfeest 18 januari 2020
- Alles is vlot verlopen, wel spijtig dat onze kampioenen wat langer hebben moeten 
wachten op hun huldiging wegens uitlopen programma VJF. 
Locatie en datum word voorlopig 
bij de zaalverantwoordelijke Steborg.

3. Evaluatie open MOEV kampioenschappen 22 januari 2020
- Net als met de dames voorstellen aan de organisatie ook heren met één weging te 
laten doorgaan volgend jaar.                                                                                
Opnieuw een geslaagd evenement, merkbaar aan toegestuurde mails en 

4.  Evaluatie PK jeugd 26 januari 2020
- Ook hier een vlot verloop, tijdsindeling was goed over gans de lijn. 
Spijtig dat Genk al heeft aangegeven
organiseren. Bij deze een warme oproep aan 
gelegenheid en de middelen hebben om deze organisatie 
Met vragen en informatie hierover kan je terecht via Limburg@vjf.be of de leden van het 
Provinciaal comité.    

5. Doodle ontvangen van Sophie Block 
- Onze voorzitter vraagt overleg omtrent de
toe? Welke kan onze bijdrage zijn? Etc.    

6. Opvolging en puntentelling criterium U11
- Criterium is up to date, enkel tornooi te
bijgeteld worden.                                                                                   

7.  Bespreking begroting 2020 (na feedback VJF)
- Voorzitter overloopt de feedback begroting 
Punten werden één voor één aangehaald en 

8.  Verslag vergadering kalendervergadering; planning 2021
- Tot heden nog geen informatie van VJF verk
Punt word verschoven naar volgende vergadering.

9.  Judo-quiz 23 mei 2020
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13 en U18-21. 
35 aanwezige judokas.                                                                                            

aanwezige judokas.                                                                            

Evaluatie jaarfeest 18 januari 2020. 
Alles is vlot verlopen, wel spijtig dat onze kampioenen wat langer hebben moeten 

wegens uitlopen programma VJF.                                         
word voorlopig gepland op 16-23/01, Danny zorgt voor de reservatie 

bij de zaalverantwoordelijke Steborg. 

Evaluatie open MOEV kampioenschappen 22 januari 2020.
Net als met de dames voorstellen aan de organisatie ook heren met één weging te 

laten doorgaan volgend jaar.                                                                                
Opnieuw een geslaagd evenement, merkbaar aan toegestuurde mails en 

Evaluatie PK jeugd 26 januari 2020.                                                                                                                              
Ook hier een vlot verloop, tijdsindeling was goed over gans de lijn.                         

Genk al heeft aangegeven het PK jeugd in 2021 niet meer te
organiseren. Bij deze een warme oproep aan alle andere Limburgse clubs die
gelegenheid en de middelen hebben om deze organisatie in te richten.                        

en en informatie hierover kan je terecht via Limburg@vjf.be of de leden van het 

Doodle ontvangen van Sophie Block - meeting Provincies maart 2020
Onze voorzitter vraagt overleg omtrent de toegestuurde Doodle. Wie gaat hier naar 

onze bijdrage zijn? Etc.          

Opvolging en puntentelling criterium U11-13.                                                                                                                             
p to date, enkel tornooi te Genk en de laatste PRT U11-13 moete

                                                                             

Bespreking begroting 2020 (na feedback VJF)                                                                                                                             
Voorzitter overloopt de feedback begroting 2020.                                                 

één voor één aangehaald en besproken onder de aanwezigen. 

Verslag vergadering kalendervergadering; planning 2021 
Tot heden nog geen informatie van VJF verkregen i.v.m. deze vergadering.                                                               

Punt word verschoven naar volgende vergadering. 

quiz 23 mei 2020                                                                                                                              
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rovinciaal Comité Limburg 

Krijntjens Stefan - Steensels 

                                                                                                         
                                                                                                            

Alles is vlot verlopen, wel spijtig dat onze kampioenen wat langer hebben moeten 
                                        

23/01, Danny zorgt voor de reservatie 

.                                                                                                 
Net als met de dames voorstellen aan de organisatie ook heren met één weging te 

laten doorgaan volgend jaar.                                                                                
Opnieuw een geslaagd evenement, merkbaar aan toegestuurde mails en FB reacties.   

                                                                                                                             
                        
te zullen 

alle andere Limburgse clubs die de 
in te richten.                        

en en informatie hierover kan je terecht via Limburg@vjf.be of de leden van het 

meeting Provincies maart 2020.                                                                                                                             
gaat hier naar 

                                                                                                                             
13 moeten nog 

                                                                              

                                                                                                                             
                                                

onder de aanwezigen.  

                                                                                                                              
regen i.v.m. deze vergadering.                                                               

                                                                                                                             



Verslag vergadering Klik hier naam van de partijen waartussen vergaderd wordt 
 

Versie 6/02/2020  2/2 

- Flyer is gemaakt en verspreid. Er werden reeds enkele positieve opmerkingen gespot 
via social media.                                                                                                                       
Stefan gaat zijn schouders hier voor de volle 100% onder zetten met Tom in steun.                                             

10.  Stagedag 5 september 2020                                                                                                                              
- Inschrijvingen zijn hiervoor geopend, deelnemers zijn gelimiteerd dus zorg dat je 
inschrijving tijdig binnen is.                                                                                         
Flyer voor dit evenement werd samen met dit verslag verstuurd. 

11.  Mix-ploegentornooi 28 november 2020                                                                                                                              
-Mogelijkheden voor dit project worden verder onderzocht en eventueel uitgewerkt. 

12.  Varia                                                                                                                                                                     
- geen. 

 Einde vergadering; 22h55 

Volgende vergadering; donderdag  05 maart 2020 om 20h00. 

Verslaggever; Plaisier Danny 

Het Comité Limburg bedankt JC Diamant Lutselus voor haar gastvrijheid. 

 

   

                                                                                      


