Vlaamse Judofederatie vzw
Verslag provinciale vergadering (Limburg)
Plaats: Sporthal Olympia Hasselt
Dag en datum: donderdag 3 maart 2016
Aanvangsuur: 19.30uur
Ref. : VJF\VERSLAGEN\PROVINCIES\2016

1. Aanwezigheden
- Aanwezig: J.Peetermans; B.Vanderkerken; Annick Goossens, Gerty Evens , Mario Meuleman,
Pierre Commers
- Verontschuldigingen: Yvan Huysmans
- Afwezig:
Wij willen nog meedelen dat Olaf van Alfen interesse toont als vrijwillige medewerker. Er zal
verder met hem contact worden genomen om het takenpakket vh comité uit te leggen. We
nodigen hem dan ook uit op de volgende vergadering.
2. Goedkeuring vorig verslag
-verslag van februari door iedereen goedgekeurd
3. Kasverslag
- Positief saldo op de giro rekening
- spaarrekening : positief saldo
- in het kleingeld kistje zit ook nog het nodige wissel- en werkingsgeld
- Het voorschot van de VJF eerste kwartaal ( 40 %) nog niet ontvangen.
- Onze begroting is goedgekeurd door de VJF.
- Enkel JC Maaseik had zich kandidaat gesteld om de oude score-borden te kopen. De 250€
is betaald en de nodige papieren opgemaakt.
- alle uit te voeren betalingen zijn gebeurd .
- Pierre en Mario maken met elkaar de nodige afspraken om de boekhouding over te dragen.
- Trainer extra training ( Sofie De Sadelaere ) betalen via onkostennota.
4. Prov Trainers / trainingen
- Extra training voor U13 / U15 / U18 , een 50- tal voorinschrijvingen.
- Deze zal doorgaan te St Truiden op 6/2/16, zaal afgehuurd door Provincie. Geen
overeenkomst gekregen van de club om deze huurkosten op clubtarief te regelen en te betalen
door het comité. Bart regelt verder met de stad.
- Sofie De Sadelaere zal de training leiden, ondersteund door de provinciale trainers; Tom
Steensels , Yvan Huysmans en Sven Boonen. Deze 3 personen hebben toegezegd dat ze
aanwezig zouden zijn op training en nadien op de trainersvergadering.
- er heeft een studente ons gecontacteerd ivm taping en verzorging of ze een aantal keren kon
meevolgen, training , wedstrijd …. . Deze zal op de extra training aanwezig zijn. Bart
bespreekt met Sven Boonen ivm opvolging.
- We plannen in de loop van het jaar nog extra trainingen en judoactiviteiten.We trachten de
provincie een beetje rond te reizen; verschillende leeftijds- en doelgroepen te bereiken. Hier
rekenen we uiteraard ook een beetje op de medewerking van onze clubs, qua reclame maken
en ev huur dojo of sporthal via de desbetreffende clubs te doen. Op die manier kunnen we de
kosten ook laag houden. Voor de Open training 30+ te Lummen, danken we al judoschool
Lummen.
- Info aangaande de training 30+ ( zat 16 april ’16 ) is reeds verzonden. Website.
- Deelname buitenlands tornooi, er zijn een 30-tal inschrijvingen, de judoka’s 1 tot en met 3
van het criterium 2015 en VK / Bk kampioen gaan op kosten van de provincie mee, de andere
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betalen hun inschrijvingsgeld zelf. Wij zijn super tevreden met de opkomst en hopen op
paasmaandag op een succesvolle maar vooral leuke judodag.
5. scheidsrechtercommissie
-

Jacky signaleert dat het aanduiden van scheidsrechters en tijdopnemers niet altijd vanzelfsprekend
verloopt.
Tijdopnemers ( jonge mensen ) antwoorden vaak niet . Niet als ze kunnen maar ook niet als ze niet
kunnen.Op deze manier is het zeer moeilijk om tijdig mensen te kunnen rekruteren voor de
betreffende tornooien. Mogen wij vragen dat – indien SR en tijdopnemers aanwezig in de club- jullie
deze mensen eens aanspreken en hun er op attenderen te antwoorden positief of negatief.

6. Mediacommissie
- Site is up to date! Enkel het criterium voor U15 / U18 moet nog bijgevoegd worden , maar enkele uitslagen
zijn nog niet in het bezit van Gerty om dit te kunnen vervolledigen. De wedstrijdpapieren kunnen altijd
meegegeven worden aan iemand ons comité. De dubbels steeds te bewaren in de club.
- Nieuwe site is nog wat zoeken .
- De vraag is aan de bond gesteld of er ook ruimte is voor sponsoring op de site van de provincie.
- Bart Geelen ondersteund ons bij het bewerken van de site, waarvoor onze dank .
7. Materiaal
Wij danken judoclub Genk dat zij bereid zijn het materiaal ( scoreborden , weegschalen en dergelijke ) te
willen stockeren zonder extra kosten.
Clubs die het materiaal nodig hebben nemen contact met Guido Jaeken (judogenk@hotmail.com) en zetten
het provinciaal bestuur in kopie om het afhalen en terugbrengen te regelen. Uiteraard vermelden wanneer
de betaling voor de huur vh mat. is gestort.

8. Technische Cel
- Bart en Annick waren aanwezig op de technische cel te Zele
- Er werden verschillende vragen vooraf ingestuurd door Limburg oa de kosten van de scheidsrechters , bv
op kleinere tornooien minder scheidsrechters aan te stellen.Dit werd niet weerhouden door de commissie om
toch de kwaliteit van het tornooi te kunnen blijven garanderen.
- Flexibiliteit van tornooien / dit kan en mag als het maar steeds duidelijk afgescheiden blokken zijn.
- Shia : men gaat het shia gebeuren proberen te bewerken, er zijn verschillende voorstellen ; deze zullen
uitwerkt worden en later bekend gemaakt worden.
- INKOMGELD voor PK jeugd en senioren mag opgetrokken worden tot 7 € , waar 5 euro voor de
inrichtende club blijft en 2 € voor het provinciaal bestuur . We gaan dit met de betreffende clubs bespreken
hoe we dit concreet kunnen maken. Deze regel was vorig jaar al van toepassing en in sommige provincie
ook al gangbaar, nog niet in Limburg;
Het volledig verslag van de technische cel is eventueel in te kijken op PC
9. Varia

-Er zal een banner gemaakt worden om op activiteiten, tornooien enz te gebruiken met
Limburg judo in de kijker ; we hebben daarom aan elke club het logo gevraagd. Indien iemand
er principieel iets op tegen heeft dat het logo van zijn club mee in kaart wordt gebracht ,
gelieve ons dit te laten weten tegen de vergadering van april.
-

De facebook pagina van judoteam Limburg wordt ook gebruikt om activiteiten aan te
kondigen en in de kijker te zetten . Geef dit aan al jullie leden door zodat info
rechtstreeks bij de betreffende groep komt .

-

Het verslag zal ook op de site gezet worden op de voorziene plaats .

-

Er zullen nog extra trainingen, deelname tornooien en dergelijke voorzien worden ,
maar we zullen steeds de activiteiten van Limburgse clubs respecteren. Dus als er een
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tornooi is in eigen provincie dan gaan we op die datum niets plannen of aansluiten in
die club .
-

Voorstellen zijn welkom.

-

De provinciale training van U11/ U 13 in december verschuiven we met 1 week daar de
ontmoeting in Dilsen is.
Prov. Trainers : Iedere onkostennota moet voorzien worden vd aanwezigheidslijst.
Bij belet voor een activiteit ( prov training, vergadering …) steeds
collega-trainer EN het prov comité verwittigen.

Annick Goossens
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