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Hebben bevestigd: Karel, Bob, Marnix, Gill, Eveline, Eddy, Philippe, Sofie 

Verontschuldigd: Jonathan, Ken, Eddy, Brecht 

Afwezig:  

 
1) Financiëel 

• Financieel verslag (Eddy): geen verslag (voor volgende vergadering) 
2) VJF-nieuws 

• Flanders Judocup : het PC benadrukt het goede verloop van de voorbije editie 

• VK/BK : eveneens goed verlopen. Het presenteren van de finalisten op het BK zorgde mede 
voor een goede sfeer. Lange wachttijden tussen voorrondes en de finales op het BK  waren 
onvermijdelijk wegens afspraken met VIP en pers. Editie BK 2018 gaat door in Antwerpen 
(Arenahal Deurne). 

• Technische cel : 28-11-17 

• Speciale editie met enkel de provincies 

• Het PC zal vertegenwoordigd worden door Marnix en Gill 

• Het PC kan zich vinden in de visie van de VJF inzake beleidsplan en toekomstige 
provinciale structuur (werkgroep, prov. taken, financiën,operationele taken,…). 

• Het PC zou graag de mogelijkheid tot het voorstellen van enkele eigen initiatieven willen 
behouden in zoverre dit in voorafgaandelijk akkoord met de VJF gebeurt en binnen het 
beleidsplan van de VJF past. 

3) Tornooien: 

• IP 11/11/17 :  
o alle judoka’s werden aangeduid, ook de prov. Coachen 
o Op de 1ste gemeenschappelijke voorbereidende training waren er 46 deelnemers. 

Volgende training: 9/11 19u in Zele. 
o De editie 2018 gaat door in Nevele (O-VL is dan aan de beurt) 

4) Jeugdwerking: 

• Jeugdtrofee (Bob) : 
o De resultaten van Kemzeke zijn verwerkt 
o We missen nog de aanwezigheidslijst van de training op 20/5 (François) 
o Volgende training 9/12. Voor de trainer navraag doen bij Brecht. 

• Zomerstage 2018 :  
o Terug op dezelfde plaats , Gill werkt alles uit 
o Weekend of midweek : Gill bekijkt de mogelijkheden 
o Voorstel van gasttrainers : Matthias Casse ? Jasper Lefevere ? Mina Libeer ? 

• Provinciale trainingen : 

• Evaluatie training 4/11/2017 (Gill) : veel deelnemers (40) 

• Gill maakt een eigen provinciaal sjabloon dat als aanwezigheidslijst kan dienen 
5) Scheidsrechters en tijdopnemers 

• Bekers van Gent (12/11) : 15 SR’s (3/mat, geen reserve) 

• Cursus SR in O-VL 
o 27/01/18 in Kruishoutem 
o Staat op website O-VL (nog koppelen aan Facebook via Eveline) 

6) Briefwisseling 

• Oost-Vlaamse sportringen 
o We kunnen een kandidatuur indienen tegen 1/12 
o Het PC beslist om Mina Libeer voor te dragen (JS Merelbeke). Dit moeten we eerst 

nazien in het reglement (al dan niet beloften) 
7) Varia 

• Deelname aan Sportsterrendagen mei 2018:  
o 19 en 20 april (nemen niet deel aan dag 3 17/4/18) 
o Eveline zorgt voor inschrijven en trainers 

• Volgende vergadering O-VL : Maandag 04/12/2017 in Latem (1° maandag van de maand) 
9. Rondvraag : geen opmerkingen 
 

 
Vragen aan RvB : er zijn vanuit PC O-VL geen vragen aan de RvB VJF 


