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Verslag vergadering maandag 8 januari 2017 20u 
(Kantine Sporthal Sint-Martens-Latem / Hoge Heirweg 64, 9830 Sint-Martens-Latem)  
 
  

Aanwezig: Kristof, Marnix, Philippe, Gill, Brecht, Eddy 

Verontschuldigd: Eveline, Bob , Jonathan , Ken , Karel, Sofie 

Afwezig:  

 
 

1. Financiëel :  

• het financieel verslag werd goedgekeurd 

• afsluiten 2017: er zijn geen schulden 

• enkel de afrekening van de podiumplaatsen op de PK’s met de VJF moet nog gebeuren (na de 
controle van 21/01/18) 

 
2. VJF Kalendercommissie 11/01/2018: Philippe zal het PC vertegenwoordigen 
 
3. Organisaties 

 
3.1. Provinciale trainingen : evaluatie 6/01/2018 

• De 1e prov. Training van het jaar olv François Marckx is goed verlopen, de aanwezigheidslijst 
werd reeds ingediend (37 deelnemers) 

 
3.2. Clustertrainingen :  

• er werd beslist om niet meer door te gaan met systeem van prov. clustertrainingen. Bezoekende 
judoka’s waren er bijna nooit omdat clubs hun trainingen op dezelfde avond geven en omdat de 
judoka’s dan bij voorkeur kiezen voor de training in de eigen club. 

• De talentenwerking zal verder op punt gezet worden door de nieuwe technisch directeur 
Topsport van de VJF en aldus gepromoot worden vanuit de VJF. 

 
3.3. Zomerkamp 10-11-12/08/2018: 

• De prijs wordt opgetrokken van 125 naar 130 euro 

• Het ontwerp van de promoflyer werd goedgekeurd. Kristof checkt af met de nieuwe eigenaar 
van Wilsport voor sponsoring van de flyer. 

 
3.4. Battle of the Kyu’s 2018 

• Prijzen aanpassen naar 10 euro 
3.5. Voorbereiding algemene vergadering 

• De taken werden opnieuw verdeeld zoals vorige jaren 

• Bevestigen reeds hun aanwezigheid: Brecht, Marnix, Gill, Eddy, Philippe, Kristof 

• Beslissing Judopersoonlijkheid van het jaar 2017 :  
3.5..1. 2 kandidaturen 
3.5..2. De beslissing werd genomen en de namen worden kenbaar gemaakt op de AV 

 
4. Varia 

• Op 11/11/2018 gaat het IP U13 door in Nevele (O-VL is namelijk aan de beurt). Er zal een 
groepsopwarming voorzien worden waarvoor Jonathan, Eveline, Brecht en Ken de nodige 
afspraken zullen maken. Voor de lesgever zal een draadloze headset voorzien worden. 

 
5. BRAINSTORM : toekomst werking van provinciale comités 
 
Ter voorbereiding van de komende technische cel voor de provincies werd een denkoefening gehouden over 
hoe wij doel en werking van een provinciaal comité zien in de toekomst. Het huidige concept is reeds 30 jaar 
onveranderd en gezien de wijzigende omgeving (wetgeving, financiering, enz… ) wordt gezocht naar een 
meer geschikt concept voor een toekomstig provinciaal comité. 
 
 
Volgende vergadering O-VL :  

o Datum: maandag 5 februari 2018 20u Sporthal Latem 

 


