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Verslagvergadering
 
Plaats: JC Diamant Diepenbeek
Dag en datum: Maandag - 6/01/2020
Aanvangsuur: 20h00 
 
 Aanwezigheden. 
Aanwezig :Steensels Guido -
Stefan - Leclere Sven - Hendrix Erik.

Verontschuldigd:  

Afwezig: Nihil 

1. Evaluatie afgelopen evenementen
Evaluatie      PRT U11-13;    
  PRT U18-21;   

2. Voorbereiding AV 18 januari 2020
- Logistieke voorbereidingen, presentatie en toelichting
vorige jaren, de punten werden doorgenomen
aangepaste versie word via mail verstuurd aan de comit
- Kampioenenhuldiging; alle 
aangeschreven via mail.                                                                                                 
- Vacature invulling; er werd
trainer, noch voor lid comité.

3. Voorbereiding Open MOEV kampioenschap
- Tim brengt de weegschalen mee naar Alverberg. 

4. Organisatie Quiz-avond 23 april 2020
- Punt word doorgeschoven naar volgende vergadering. 

5. Organisatie stagedag 5 september 2020
- Alle nodige reservaties voor de

6. Organisatie mix-ploegentornooi 28 november 2020
-  Zonhoven heeft gevraagd aan het PC Limbu
Limburg & Pk Antwerpen te mogen organiseren ! Uiteraard weten wij niet of PC 
Antwerpen nog een PK wil organiseren. Guido zal contact opnemen met Zonhoven voor 
de datum te weten wanneer zij de Sporthal gereserveerd he

7. Invulling kalender VJF 2021
- Komende donderdag gaat de 
iedere organiserende Limburgse club zijn 
voorzitter onze Limburgse belangen kan gaan verdedigen

8. Varia                                                                                                                              
- Het Provinciaal bestuur vind het enorm spi
engagement, maar houdt eraan hen te bedanken voor hun onvoorwaardelijke inzet de 
voorbije jaren.                            
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vergadering; Provinciaal Comité Limburg

JC Diamant Diepenbeek 
6/01/2020 

- Steensels Tom - Plaisier Danny - Bynens Tim 
Hendrix Erik. 

Evaluatie afgelopen evenementen. 
    26 aanwezige judokas.                                                                                          

 1 aanwezige judoka.                                                                            

Voorbereiding AV 18 januari 2020. 
, presentatie en toelichting; blijven hetzelfde concept

werden doorgenomen en op enkele vlakken aangepast
ia mail verstuurd aan de comité-leden.                                                                           

alle door Tom opgelijste kampioenen werden persoonlijk 
                                                                                                 
werden geen kandidaturen ingediend, noch voor Provinciaal 

.  

Voorbereiding Open MOEV kampioenschap.                                                                                                 
de weegschalen mee naar Alverberg.  

avond 23 april 2020.                                                                                                                              
naar volgende vergadering.  

Organisatie stagedag 5 september 2020.                                                                                                                             
reservaties voor deze stage werden gedaan.      

ploegentornooi 28 november 2020.                                                                                                                             
Zonhoven heeft gevraagd aan het PC Limburg om deze organisatie samen met het PK 

Limburg & Pk Antwerpen te mogen organiseren ! Uiteraard weten wij niet of PC 
Antwerpen nog een PK wil organiseren. Guido zal contact opnemen met Zonhoven voor 
de datum te weten wanneer zij de Sporthal gereserveerd hebben !                                                                                

Invulling kalender VJF 2021                                                                                                                             
Komende donderdag gaat de kalendervergadering door te Zele, we veronderstellen dat 

Limburgse club zijn aanvraag tijdig heeft ingediend
Limburgse belangen kan gaan verdedigen indien nodig. 

                                                                                                                             
Het Provinciaal bestuur vind het enorm spijtig dat Erik en Sven stoppen met hun 

engagement, maar houdt eraan hen te bedanken voor hun onvoorwaardelijke inzet de 
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rovinciaal Comité Limburg 

Bynens Tim - Krijntjens 

                                                                                          
                                                                                                            

blijven hetzelfde concept als 
en op enkele vlakken aangepast. Deze 

                                                                  
opgelijste kampioenen werden persoonlijk 

                                                                                                 
geen kandidaturen ingediend, noch voor Provinciaal 

                                                                                                 

                                                                                                                             

                                                                                                                             

                                                                                                                             
rg om deze organisatie samen met het PK 

Limburg & Pk Antwerpen te mogen organiseren ! Uiteraard weten wij niet of PC 
Antwerpen nog een PK wil organiseren. Guido zal contact opnemen met Zonhoven voor 

                                                                               

                                                                                                                             
e veronderstellen dat 

ingediend zodat de 
 

                                                                                                                                                                                                                   
jtig dat Erik en Sven stoppen met hun 

engagement, maar houdt eraan hen te bedanken voor hun onvoorwaardelijke inzet de 
                                                                                                                                                          



Verslag vergadering Klik hier naam van de partijen waartussen vergaderd wordt 
 

Versie 7/01/2020  2/2 

 Einde vergadering; 23 h00 

Volgende vergadering; donderdag  06 februari 2020 om 20h00. 

Verslaggever; Plaisier Danny 

Het Comité Limburg bedankt JC Diamant Lutselus voor haar gastvrijheid. 

 

   

                                                                                      


