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Aanwezig:   Marnix,  Karel,  Philippe,  Rita,  Franky,  Gill,  Jonathan  
Verontschuldigd:   Bob,  Luc,  Eddy  

Afwezig:   Kristof,  Eveline,  Brecht  
  

Franky  Braem,  die  in  de  toekomst  de  taak  van  webmaster  van  Marnix  zal  overnemen,  werd  verwelkomd  
in  het  team.  De  communicatie  met  Franky  zal  verlopen  via  franky.braem@gmail.com.    
  

1.   Het  verslag  van  vorige  vergadering  (10/12/2018)  werd  goedgekeurd  via  email  en  bezorgd  aan  de  VJF.  
  
2.   Het  overlopen  van  het  financieel  verslag  werd  uitgesteld  naar  volgende  vergadering  wegens  afwezigheid  

van  Eddy.  
  

3.   Voorbereiding  AV  2019  
  

1)   De  zaal  en  medailles  zijn  in  orde.  
2)   Marnix  maakt  opnieuw  een  jaarverslag  en  een  introfilmpje,  Karel  zal  de  tekst  van  Marnix  

voorlezen;;  vermelding  maken  van  deelname  van  Luc  Naessens  aan  wereldtornooi  in  Abu  Dabi  +  
nieuwe  TO’s  en  promotie  van  één  van  onze  SR.  

3)   De  stemlijst,  die  reeds  digitaal  werd  rondgestuurd,  werd  nagekeken  en  goedgekeurd.  
4)   De  kalenderposter,  die  reeds  digitaal  werd  rondgestuurd,  werd  nagekeken  en  goedgekeurd.  

Marnix  bracht  voor  elke  aanwezige  reeds  een  exemplaar  mee.  
5)   De  locatie  van  de  provinciale  ontmoeting  U13  in  2020  zal  via  loting  bepaald  worden,  Marnix  

zorgt  voor  de  benodigdheden  van  deze  loting.  
6)   I.v.m.  de  gastsprekers  waren  er  vragen  rond  de  tijdsinbeslagname.  Marnix  polst  hiervoor  bij  

Bart  en  Sophie  (bij  voorkeur  10  min.),  Jonathan  bij  Tijl  (bij  voorkeur  5  min.).  Om  de  duur  
van  de  vergadering  aanvaardbaar  te  houden,  werd  er  besloten  geen  eigen  extra  gastspreker  
aan  bod  te  laten  komen.  

7)   Raymond  De  Clercq  zal  dit  jaar  uitgeroepen  worden  tot  sportpersoonlijkheid,  Marnix  zal  hem  
persoonlijk  uitnodigen  en  Karel  bereidt  een  korte  tekst  voor  op  basis  van  een  CV  dat  bij  
Raymond  zal  opgevraagd  worden.    
In  de  toekomst  zal  meer  werk  gemaakt  worden  van  het  promoten  van  deze  huldiging,  een  
poll  via  Facebook  is  daarvoor  een  leuk  idee.  

8)   Voor  de  aanvullende  huldigingen  werd  besloten  Luc  Naesens  een  obi  cadeau  te  geven,  er  zal  
hem  veel  succes  gewenst  worden  op  het  WK.  Karel  vraagt  dit  na  bij  Eddy  en  Kristof.  Marnix  
kijkt  na  of  er  in  2018  personen  geslaagd  zijn  voor  hun  6de  dan.  

9)   De  waardebon  die  uitgereikt  wordt  aan  judoka’s  U13/U15  zal    zou  ook  kunnen  gebruikt  worden  
als  korting  voor  onze  zomerstage.  Gill  vraagt  dit  na  bij  Eddy.  

10)  De  flyers  voor  de  zomerstage  zullen  door  Gill  en  Jonathan  uitgedeeld  worden  als  de  mensen  de  
zaal  verlaten.  Marnix  heeft  1000  exemplaren  overhandigd  aan  Gill.  Ze  worden  eveneens  
meegegeven  aan  de  judoka’s  U13/U15  na  hun  huldiging.  

  
4.   De  nieuwe  software  voor  wedstrijden,  een  samenwerking  van    Marnix  (O-VL)  en  Johan  Verckens  (VL-B),  

is  momenteel  in  testfase.  De  doelstelling  is  om  deze  gebruiksvriendelijk  te  maken  voor  alle  clubs  en  
provincies  tegen  het  PK  senioren.  Een  eventuele  testfase  op  ons  PK  jeugd  is  mogelijk.  De  officiële  
opleidingen  zijn  voorzien  voor  september  2019,  bedoeld  voor  alle  leden    en  medewerkers  van  het  PC  
OVL  +  één  persoon  van  het  PC  OVL  zou  wat  nader  betrokken  worden  bij  het  gebruik  van  de  software  

  
5.   Tornooien  
  

-   Philippe  heeft  15  bevestigde  scheidsrechters  en  10  TO’s  voor  ons  PK  jeugd  te  Aalter.  
-   Aanwezigheden  van  de  aanwezige  leden/medewerkers  van  het  comité:  Rita,  Jonathan,  Luc,  

Marnix,  Kristof,  Sofie,  Franky  (?).  
-   Karel  zal  Eddy  nog  aanspreken  i.v.m.  de  vergoeding  van  de  sportarts.  

  
6.   Jeugdwerking  
  



1)   Het  nieuwe  reglement  staat  reeds  online.  Voor  de  tornooilijsten  blijft  U13  onveranderd,  bij  U15  
en  U18  wordt  Golden  Judocup  Zelzate  geschrapt,  Open  Van  Brabant  en  Bredene  Tornooi  van  
de  Middenkust  komen  in  de  plaats  en  bij  U21  wordt  Golden  Judocup  Zelzate  eveneens  
geschrapt,  Open  van  Brabant  en  ons  PK  senioren  komen  in  de  plaats.    De  nieuwe  
tornooilijsten  worden  door  Jonathan  aan  Franky  (en  Marnix)  doorgespeeld  om  ook  zo  
snel  mogelijk  online  te  zetten.  

2)   De  aanwezigheidslijst  werd  van  François  ontvangen.  
3)   De  flyers,  die  reeds  digitaal  werden  rondgestuurd,  werden  nagekeken  en  goedgekeurd  

  
7.   Geen  opmerkingen  
  
8.   Philippe  zal  naar  de  volgende  kalendercommissie  gaan.  
  
9.   Geen  opmerkingen  
  
10.  De  volgende  vergadering  zal  doorgaan  op  4  februari  2019  om  20u  (Kantine  Sporthal  Sint-Martens-

Latem  /  Hoge  Heirweg  64,  9830  Sint-Martens-Latem)  
  
Verslaggeving  :  Jonathan  De  Durpel  


