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Aanwezig: Eveline, Luc, Eddy, Kristof, Gill, Jonathan, Phillippe, Rita 
Verontschuldigd: Brecht, Karel 
Afwezig:  

 
1. Verslag vorige vergadering 13/05/19 
Goedgekeurd via email. 
 
2. Financieel verslag (Eddy) 
2839,48 
36 753,83 
 
Nu: projecten en werking worden gesubsidieerd, alsook kwaliteit (o.a. gediplomeerde trainers) en 
transparantie (o.a. besturen, werking, financieën). 
à Toekomst1: betalingen + boekhouding naar federatie. Federatie zal ook terugkoppelen i.v.m. 
kostenplaatje van evenmenten 
à Toekomst2: alles zal projectgerelateerd verlopen – projecten aanvragen in begroting of extra 
budgetten aanvragen voor projecten die er zouden bijkomen.  
à Toekomst3: Er komt een provinciale comissie op federatieniveau, waarop de begrotingen per 
provincie worden besproken en goedgekeurd.  
 
 
3. VJF-nieuws 
SWOT analyse + bevraging VJF 

- Besproken. 
 
PK senioren 2020 
PK senioren 2020 zal niet meer doorgaan als voorwaarde van het VK. Iedereen kan rechtstreeks 
inschrijven voor PK.  

- Wij als provincie gaan wel nog een PK organiseren, 2à3 weken vooraf aan VK als 
voorbereidend tornooi.  

 
 

4. Tornooien 
Battle of Kyu’s evaluatie 

- 166 deelnemers 
- Goede organisatie. Goede samenstellingen kunnen maken, zodat op de hele dag maar 2 

judoka’s geen enkele wedstrijd hebben kunnen vechten. 
- Nu: Geel-oranje en Groen-blauw-bruin  

o Nadenken over nieuwe combinatie?  
o Cijfers opvragen bij Ooiegem, Moorsele, Meeuwen-Gruitrode om zo evaluatie te 

maken van wat aanslaat (Kristof en Eveline) 
 
PK senioren voorbereiding 

- 139 inschrijvingen op 7/10 
- Officials in orde: 12 scheidsrechters – 8 tijdopnemers 
- Phillippe, Sofie, Kristof zijn aanwezig 
- Foto’s Hendrik Mortier (Eveline: Ok) 

 



Selectie U13 
- Voorbereidende training 24/10 te Merelbeke 
- Selectiemail rongestuurd (Eveline) 

 
5. Jeugdwerking: 
Stage: evaluatie 

- Goed verlopen. 2 personen meer.  
- Transport matten blijft een heikel probleem.  
- Volgend jaar U13-U15-U18 
- Datum: afhankelijk stage Cedric taymans – navraag Gill 
- Opnieuw punten toekennen voor jeugdtroffee 

 
6. Scheidsrechters en tijdopnemers 

- Jan Buytaert geslaagd als scheidsrechter, Proficiat! 
- Fien en Petra (Kruishoutem) geslaagd als tijdopnemers, Proficiat! 

 
7. Briefwisseling 
Judoclub De Klinge: Nieuwe club 
Proficiat met jullie oprichting! 
 
8. Varia 
AV 2020 

- Presentatie dynamischer maken: foto’s en filmpjes opbouwen ifv huldiging 
- Bandje/muzikaal intermezzo – oproep doen?  
- Bavo Mortier als presentator/als intermezzo? 
- Verspreiden kandidatuur ‘’Judopersoonlijkheid van het jaar’’ (Eveline – tegen eind november) 

 
Ø Herkiesbaren? Nieuwe kandidaten? (Opvragen en nakijken: Kristof) 

 
Publicatie uitslagen provinciale tornooien 

- Naar volgend jaar toe zorgen dat er op elk provinciaal tornooi iemand aanwezig is of dat de club 
zelf zorgt dat uitslagen in een excelbestand worden gegoten, zodat die kunnen gepubliceerd 
worden. 

 
9. Rondvraag  
Faluintjestornooi april 2020 

à Kan meetellen als rankingtornooi 
 
4x per seizoen updaten van ranking 

- Data bespreken: Jonathan 
 
 
10. Datum volgende vergadering 
Maandag 18 november 2019 
 
Verslaggever: Eveline Jolie 


