Vlaamse Judofederatie vzw
Verslag provinciale vergadering (Limburg)
Datum : 7 april 2016
Sportcentrum Olympia Hasselt

1. Aanwezigheden
Aanwezig : B.Vanderkerken, A.Goossens, J.Peetermans , M . Meuleman, P.Commers
Verontschuldigd : G. Evens en Y. Huysmans

2. Goedkeuring vorig verslag
Verslag goedgekeurd

3. Kasverslag
- Girorekening : positief
- Spaarrekening : positief
- Kleingeld : positief
- Eerste en 2 de kwartaal van werkingsgelden zijn overgemaakt door de Vjf
- Nieuwe penningmeester ( M. Meuleman ) en P Commers hebben al een eerste maal
samen gezeten. Eerste overdracht van de boekhouding is afgerond. Ze zullen nog een
2de x samen zitten voor verdere opvolging.
- Betalingen trainers is in orde . Kasstukken moeten samen metde aanwezigheidslijsten
afgegeven worden.
- Terugstorten betaling tornooi Reuver is in orde.
- Vlabus documenten en betalingen worden in orde gebracht ( Tvv M. Bokken )
- Alle betalingen zijn uitgevoerd tot en met 7 april; geen openstaande rekeningen
meer .
- eindafrekening VJF 2015 is oke.

4.Media en materialen
Mogen wij vragen aan de clubs die materiaal huren voor hun tornooi of andere
activiteit dit ten laatste de donderdag na het tornooi terug te bezorgen te Genk .
Of anders afgesproken. Op deze manier komt de volgende club niet in de
problemen.

5. Trainers / trainingen
Het seizoen loopt langzaam op zijn einde . Alle trainigen staan gepland .
Y. Huysmans is druk bezig met ploegsamenstellin g voor 1 mei . Motiveer uw
judoka’s om zeker deel te nemen aan het interprovincial ploegen tornooi .
Dit was een van de punten van Limburg vorig jaar , dat er geen ploegen hadden
deelgenomen aan dit evenement.
VERGEET ZEKER NIET DE EXTRA TRAINING VOOR 30+ TE LUMMEN EN NA DE TRAINING
VAN RAF TITS GEZELLIG EEN PINTJE EN EEN HAPJE …………
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Op 3 SEPTEMBER ZAL ER EEN TRAININGSDAG ZIJN VOOR U11/ U13 EN U 15/U18 / U20+
HET VOLLEDIGE PROGRAMMA ZAL SNEL BEKEND GEMAAKT WORDEN
DIT GAAT DOOR TE GENK VAN 0.900 UUR TOT 19.00 UUR
DE training in de ochtend (2 leeftijds groepen die roteren ) zal
gegeven worden door Koen Sleeckx + circuittraining is ook voorzien.
20 euro inschrijvingsgeld en 4 punten voor het criterium.
Ook voor de G-judoka’s wordt een training voorzien.Gratis deelname.
Gelieve deze info aan de betreffende judoka’s door te geven.

Het gekozen tornooi ( Reuver ) voor de gemedailleerde van het citrium 2015 waar
we 30 inschrijvingen hadden, kon jammer genoeg niet doorgaan.
We hebbne besloten om naar het Kaizen tornooi te Echt te gaan op 14 en 15 mei.
Tevens werd Team Limburg door JJ. Melotte uitgenodigd om gratis deel te nemen
aan de Soevereincup. Waarvoor onze dank.
Wij hopen op 14 en 15 mei weer met een toffe groep naar Nederland te kunnen
trekken.

6. Scheidsrechters / tijdopnemers
De problematiek rond tijdopnemers en scheidsrechters is een vaak terugkerend
probleem.
Wat betreft laattijdig afzeggen van officiëlen, door inrichtende clubs, omdat er weinig
inschrijvingen zijn kan niet te laste gelegd worden van PC .
Een club doet zijn tornooiaanvraag 1 jaar op voorhand om kalender te kunnen
opmaken. Bij die aanvraag duidt men het aantal matten aan. De dispachter duidt
aan de hand van die gegevens het aantal scheids- en tijdopnemers aan.
Reglementair aan de richtlijnen van de VJF. Als een club dan enkele dagen voor de
betreffende datum anders beslist, zal de dispachter zijn uiterste best doen om mensen
af te zeggen .. maar dit is GEEN plicht. En de kosten blijven steeds te laste van de club.
Volgens de reglementen vd VJF, moet de inrichtende club de dispatcher minimun
1week op voorhand contacteren bij een aanvraag tot wijzigingen.
Wij hebben zeker begrip voor minder inschrijvingen maar misschien moet iedereen zijn
gedrag een beetje aanpassen en tijdig inschrijven. Niet wachten tot laatste moment.
We gaan ook trachten aan de inrichtende club de lijst van officials tijdig door te sturen
zodat ze weten wie er aanwezig zal zijn en of er ook stagairs aangeduid zijn.
Mogen we nogmaals vragen om aan de tijdopnemers en scheidsrechters van je club
te zeggen dat ze antwoorden op hun uitnodiging van de dispatcher. Ook al kunnen
ze die datum niet.
Graag antwoorden met ja of nee aanwezig. Vooral jonge mensen negeren dit nogal
eens. Hier is ook judo- respect voor het werk van de dispatcher op zijn plaats.
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We zullen ook een back- up persoon aanduiden bij wie men terecht kan als de
officiële dispachter uitvalt. Hem ook ondersteund bij discussies en andere. Bij deze
doen we een oproep onder de Limburgse tijdopnemers en scheidsrechters om tegen
30 mei op te geven of ze Jacky al dan niet willen assisteren.
Zij ontvangen dit verslag zodat ze hun antwoord kunnen richten aan het PC.
In tussentijd zal P.Commers mee coördineren.
Cursus aspirant – initiator zit zo goed als vol. Deze zal doorgaan te Zelem .
Een of 2 personen kunnen er maximum nog bij. Dus snel zijn.

7. Media
- Nieuwe site is een feit …
- De up date’s op de site van Limburg gebeuren vlot en snel dank zij de
medewerking van Bart Geelen waarvoor onze dank. Ook Yvan doet nog wat hij
kan. De FB pagina van Limburg wordt ook steeds meer en meer gebruikt. Dit is voor
de jongeren een snel medium waar zij vertrouwt mee zijn, zo bereiken we toch een
grotere groep want we merken dat sommige info de judoka’s of betreffende
mensen niet bereikt. Op deze manier wel.
- Criterium wordt bijgehouden , maar soms zijn de uitslagen nog niet in ons bezit en
kunnen de punten nog niet verwerkt worden. Van zodra de nodige documenten in
ons bezit zijn worden ze verwerkt. Dus soms is een beetje geduld is de boodschap.

8. Sponsoring
Limburg is trots op het feit dat ze als sponsor- voor alle judoka’s en vergunninghouders (vjf
) van Limburg en Vlaanderen- Bobbejaanland heeft weten binnen te halen. Elke
vergunninghouder kan nu een ticket aan 24 euro bekomen ivp 32 of 36 euro . ( misschien
een goede reden om alle judoka’s bij de vjf aan te sluiten )

Wij danken Mario Meuleman al voor zijn positief werk rond de sponsor- campagne.Er zit nog het een en ander
in de pipe-line.
9 Varia
Korte agenda / kalender van geplande activiteiten.
-

-

16 april extra training Raf Tits te Lummen
14 / 15 mei deelname tornooi KAizen te Echt ( Team Limburg)
2 juni interactieve provinciale vergadering te Lummen Oosterhof om 19:30, 1 persoon per club is
uitgenodigd. Inschrijvingen VOOR 30 mei aan PC : melding : Voor club …… ( 7…) zal de
heer/mevrouw… deelnemen aan de vergadering op 2 juni.
Zo kunnen wij ( PC ) de natjes en droogjes voorzien.
3 september : provinciale stage -dag + bevriende club uit Nederland. Dit te Genk.
2 november : extra training voor U 11/ U 13 / U 15 te Opglabbeek ( Nick Pieters )
3 december : provincialle ontmoeting U 9 / U 11 / U13
4 december : Limburgse trainers bijscholing / Workshop te Dilsen
26 jan 2017 : Algemene vergadering te Halen ( Zaal Demer / Rietbron , sportlaan 4 )
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