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Verslagvergadering
 
Plaats: JC Diamant Diepenbeek
Dag en datum: Donderdag - 
Aanvangsuur: 20h00 
 
 Aanwezigheden. 
Aanwezig :Steensels Guido -

Verontschuldigd: Plaisier Danny

Afwezig:  

1. Evaluatie PRT U18-21
- U18 - 21 ; Aanwezige judoka
geven. 

- U11-U13; grote opkomst met judoka’s 

2. NIP U15-18 1 mei 2020
- Wij wachten nog op een antwoord op onze vraag van Steven VJF

3. Mix-ploegen tornooi 3 mei
-  Het bestuur van JC Koersel staat unaniem
na het u11 en u13 tornooi van Koersel het Mixtornooi van het PC Limburg te laten 
doorgaan op dezelfde dag. 

Meer informatie, uitnodigingen en flyers zullen bezorgd worden aan de clubs

Tom heeft alles uitgewerkt en
clubs . De VJF zal gevraagd worden om dit evenement te promoten.

4.  Quiz-avond 23 mei 
-   Stefan is druk bezig om de quiz in elkaar te steken en zal samen met Tom dit 
evenement verder af werken.

Meer info volgende vergadering.

5. Stagedag 5 september
-    De inschrijvingen lopen vlotjes binnen ! Voor de judoka’s die deze stage niet willen 
missen mogen zeker niet meer te lang wachten om in te schrijven. Vol = Vol 

Inschrijving en betaling geven pas zekerheid van deelname.

6. Planning 2020 - 2021
-  PRT U11-13 

- PKT 

- PRT U18-21?    

Verschoven naar volgende vergadering

7.  Varia                                                                                                                              
- Nihil 
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vergadering; Provinciaal Comité Limburg

JC Diamant Diepenbeek 
 5/03/2020 

- Bynens Tim - Krijntjens Stefan  

Plaisier Danny- Steensels Tom.  

21. U11-U13 
anwezige judoka’s 2. Danny zal volgende vergadering verdere toelichting 

grote opkomst met judoka’s van diverse clubs                                                                  

2020. 
Wij wachten nog op een antwoord op onze vraag van Steven VJF 

ploegen tornooi 3 mei 2020.                                                                                                 
Het bestuur van JC Koersel staat unaniem achter het voorstel van het PC

na het u11 en u13 tornooi van Koersel het Mixtornooi van het PC Limburg te laten 

Meer informatie, uitnodigingen en flyers zullen bezorgd worden aan de clubs

Tom heeft alles uitgewerkt en Danny zal gevraagd worden om alles te versturen naar de 
clubs . De VJF zal gevraagd worden om dit evenement te promoten. 

avond 23 mei 2020.                                                                                                           
an is druk bezig om de quiz in elkaar te steken en zal samen met Tom dit 

evenement verder af werken. 

Meer info volgende vergadering.  

Stagedag 5 september 2020.                                                                                                                             
De inschrijvingen lopen vlotjes binnen ! Voor de judoka’s die deze stage niet willen 

missen mogen zeker niet meer te lang wachten om in te schrijven. Vol = Vol 

Inschrijving en betaling geven pas zekerheid van deelname.     

2021                                                                                                                             

Verschoven naar volgende vergadering                                                                            
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rovinciaal Comité Limburg 

Danny zal volgende vergadering verdere toelichting 

                                                                  

                                                                                                 
achter het voorstel van het PC- Limburg om 

na het u11 en u13 tornooi van Koersel het Mixtornooi van het PC Limburg te laten 

Meer informatie, uitnodigingen en flyers zullen bezorgd worden aan de clubs 

Danny zal gevraagd worden om alles te versturen naar de 

                                                                                                          
an is druk bezig om de quiz in elkaar te steken en zal samen met Tom dit 

                                                                                                                             
De inschrijvingen lopen vlotjes binnen ! Voor de judoka’s die deze stage niet willen 

missen mogen zeker niet meer te lang wachten om in te schrijven. Vol = Vol  

                                                                                                                             

                                                                             

                                                                                                                                                                                                                   



Verslag vergadering Klik hier naam van de partijen waartussen vergaderd wordt 
 

Versie 10/03/2020  2/2 

 

 

 Einde vergadering; 22.h 30 

Volgende vergadering; donderdag  02 april 2020 om 20h00. 

Verslaggever; Guido Steensels 

Het Comité Limburg bedankt JC Diamant Lutselus voor haar gastvrijheid. 

 

   

                                                                                      


