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Afwezig:  

 
1. Verslag vorige vergadering 7/10/19 
Goedgekeurd via email. 
 

 
2. Tornooien 
PK senioren evaluatie 

- Vlot verloop. Geen stille momenten geweest. Medaille-uitreiking mooi aansluitend op de 
wedstrijden. 

- Opwarmingsruimte wordt niet voldoende benut à promotie letselpreventie 
 

- PK 2020 wordt een Gesloten Provinciaal Kampioenschap. Organisatie terug in Kruishoutem. 
(Aanvraag Eveline à OK) 

o Voorstel datum 26/09 
o Ook voor aanvraag in 2021 laatste weekend van september 

 
PK jeugd 2020 

- Uitnodiging PK jeugd ingediend bij VJF (doormailen naar bestuur: Eveline à OK) 
- Officials voor 5 matten (Phillippe) 
- Aanpassing wegingsuren – half uur vroeger starten? (Eveline en Kristof à OK) 

 
IP U13 11/11/19 
Eerste plaats voor Oost-Vlaanderen! Dikke proficiat aan alle judoka’s die deelnamen! 
 
3. Jeugdwerking 
Stage 

- 28-30 augustus 2020 (Gill bevestigen van datum bij Bloso Lede) 
- Matten vastleggen (Gill en Jonathan) 
- Flyer + 20 posters (Eveline) 

 
4. Varia 
AV 2020 

- Presentatie dynamischer maken: foto’s en filmpjes opbouwen ifv huldiging (hulp Sander bij 
uitwerking)  

o >5e dan: promoten 
o Wedstrijd aanbod binnen onze provincie meer in de kijker 
o Scheidsrechters die gepromoveerd opnemen in de presentatie 

- Soort magazine maken (izu) (Karel & Kristof + budgettering: Eddy?) 
- Kandidatuur ‘’Judopersoonlijkheid van het jaar’’ is verspreid (deadline 15/12) 
- Zaal is in orde. Catering is geregeld via Eddy 
- Verslag 2019 (Kristof) 
- Gehuldigden G-judo? (Eveline navragen Marnix à OK) 
- Lijst internationale prestaties (Eveline navragen Sylvia à OK) 

 
Aanwezigheid PC op jeugdtornooi Aalst: Rita & Phillippe 



Website 
- Tegenstrijdigheden uithalen (Luc à OK) 
- Publicatie resultaten enkel U15 – U18 – U21 vanaf 2020 (Template maken – Eveline) 
- 3 data publicatie jeugdtrofee (Jonathan) 
- Kalender up to date op de website OVL (Eveline nakijken à Franky) 

 
 
5. Datum volgende vergadering 
Maandag 16 december 2019 
 
Verslaggever: Eveline Jolie 


