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Verslag provinciale vergadering (Vlaams Brabant) 
 

Plaats: Stationsstraat 95 te Herne 

Dag en datum: donderdag 24/01/2019 

Aanvangsuur: 19h30 

Ref. : VJF\VERSLAGEN\PROVINCIES\Vlaams-Brabant 

 

1.   Aanwezigheden  

-   Aanwezig: Olivier Berghmans, Ego Sijmens, Catherine Timmerman, Ludwig Bogaerts, Sara 

Raeymaekers, Dirk Vandevoort, Patrick Minnoy, Johan Verckens, Maarten D’Hooghe 

-   Verontschuldigd: /  

-   Afwezig: / 

-   Uitgenodigd: /   

 

2.  Nieuw bestuur 

BERGHMANS Olivier : voorzitter 

BOGAERTS Ludwig : ondervoorzitter 

TIMMERMAN Catherine : secretaris 

VERCKENS Johan : WOC verantwoordelijke 

MINNOY Patrick : materiaalmeester 

D’HOOGHE Maarten : penningmeester 

VANDEVOORT Dirk : provinciaal jeugd- en kata-trainer 

RAEYMAEKERS Sara : verantwoordelijke website, facebook, communicatie 

SIJMENS Ego : dispatcher 

 

3.   Kandidaten assistent provinciale trainer 

Dirk is nog steeds op zoek naar een assistent voor de provinciale trainingen. 

Oproep verschijnt in de volgende JUDO NEWS.   

 

4. Website, facebook, communicatiemiddelen 

Sara neemt de taak over.  Zij zal contact nemen met Marnix. 

 

5. Materiaal 

- Patrick blijft materiaalmeester (PC’s, schermen, klavieren, muizen, geluidsinstallaties…), samen met 

Johan die zorgt voor het materiaal voor de weging. 

- Nieuwe PC voor Johan : om optimaal te kunnen functioneren heeft Johan een extra PC nodig.  Er 

wordt binnen het comité gekeken hoe we dit kunnen oplossen, in afwachting dat de VJF een 

beslissing neemt ivm aankoop van nieuwe PC’s. 

- Maarten zorgt voor de aankoop van een tweede printer en 2 cartouches. 

 

6. Clubbestand 

Het PC zou een beter zicht willen hebben op de gegevens van alle clubs (secretarissen, contactpersonen, 

adressen, trainers…). 

Johan maakt een voorstel op van een fiche per club.  De Vlaams-Brabantse clubs krijgen deze fiche dan 

ter invulling toegestuurd.  

 

7. Kalendercommissie en kalender 2020 

- Op de laatste vergadering van de nationale kalendercommissie werd er niets beslist en alles blijft 

momenteel onveranderd. 

- Er is nog geen datum voor de volgende vergadering.  Ludwig zal ons de datum meedelen. 



Verslag provinciale vergadering Vlaams Brabant 10/12/2018 

 

 

Versie 6/02/2019   2/2 

- Ludwig (nationale WOC) gaat naar de vergaderingen van de kalendercommissie samen met 2 leden 

van het PC (te bepalen in functie van de datum en de beschikbaarheid).  

 

8. Tornooien 

1. U9 tornooi in Geetbets – 23/02/2019 

Na de competitie U11 en U13 organiseert Geetbets ook een U9.  Het U9 tornooi staat op de 

kalender van de VJF maar het PC werd hiervan niet ingelicht.   

Er moeten duidelijke afspraken worden gemaakt met de organisatie ivm weging, SR’s en TO’s… 

Patrick contacteert Willy.   

2. Open van Brabant 2019 

Voorstel van Johan : ook op vrijdagavond van bvb 20.00 tot 21.00 uur een weging laten 

plaatsvinden.  De weging op de competitiedag zou hiermee efficiënter en vlotter verlopen.  De 

leden van het comité stemmen hiermee in.     

Johan contacteert de heer Thierry Beirens van JC Tervuren. 

3. PK senioren 12 oktober 2019  

Nog geen kandidaat. 

Olivier zal laten weten of JC Leuven dit zou willen organiseren in de Sportoase. 

4. U15 in Zaventem in 2020 ? 

JC Zaventem zou in het voorjaar 2020 een U15 competitie organiseren, gekoppeld aan een U11 

en U13 tornooi.   Liefst op 2 dagen (WE of lang WE zondag en maandag) en in het voorjaar. 

Olivier stelt voor dat dit ook zou worden gekoppeld met een stagedag van de provincie. 

Ludwig en Patrick contacteren Zaventem. 

 

Tornooien 2019 

- Zaterdag 12 jan   Eerste Prov ontmoeting U11 U13   Zemst 

- Zaterdag 12 jan  Algemene vergadering (18h00)   Zemst 

- Zaterdag 02  feb  Prov Jeugd kamp     Zaventem 

- Zaterdag 23 feb   tweede Prov ontmoeting U11 U13   Geetbets  

- Zaterdag 23  maart  derde Prov ontmoeting U11 U13   Zaventem 

- Zondag 28 april  vierde Prov ontmoeting U11 U13   Tienen  

- Woensdag 01 mei  Interprovinciaal  ploegen U15 U18    Vjf  - Genk 

- Zondag 12 mei  vijfde Prov ontmoeting U11 U13   Kapelle o/d Bos  

- Zaterdag 15 sep  Zesde Prov ontmoeting U11 U13   Herne 

- Zaterdag  21 sep  U 18 Ranking tornooi Open van Brabant   Tervuren 

- Zon dag 22 sep  U15-U21+ en eventueel Masters    Tervuren 

- Zaterdag 12 okt  Prov Kamp Jun/Sen in namiddag U11   nog geen inrichter ! 

- Maandag 11 nov  Interprovinciaal U13 ploegen    VJF - Schoten 

 

9.  Algemene vergadering januari 2020 

Er wordt gezocht naar een andere locatie in de provincie. 

Voorstel : de vergadering koppelen aan een provinciale training. 

Maarten neemt contact op met Schepdaal om te horen over de haalbaarheid van dit voorstel. 

 

 

10.  Datum volgende vergadering 

Volgende datum vergadering : zaterdag 23 maart na tornooi in Zaventem.  

Verslaggever Timmerman Catherine - secretaris

 


