Verslag provinciale bestuur Limburg 04 februari ’16 te Hasselt
Aanwezig : Bart Vanderkerken , Jacky Peetermans , Annick Goossens
Uitgenodigde : Mario Meuleman , Pierre Commers , Yvan Huysmans en Gerty Evens
Samenstelling bestuur :
Waarnemend voorzitter voor 2016 : Bart Vanderkerken
Secretariaat en ondervoorzitter: Annick Goossens
Dispatching : Jacky Peetermans
Voorlopige webmaster : Yvan Huysmans , helpt Gerty Evens even op weg , zij zal ook het criterium
opvolgen.
Penningmeester: Pierre Commers maar zal ondersteuning krijgen van Mario Meuleman en
eventueel later alles overdragen aan hem. Mario wil zich tevens engageren qua sponsoring.
Carol Wintjes zal ons helpen waar nodig is maar heeft even een Time out gevraagd wegens drukte.
Trainers : U11/ U13 Tom Steensel met ondersteuning van Eric Hendrickx
U15/U18 Sven Boonen met ondersteuning van Yvan Huysmans tot einde dit seizoen.
Wij verwelkomen de nieuwe mensen en zijn hun dankbaar voor hun ondersteuning .
Financieel Verslag
Giro Rekening: positief
Spaarrekening : positief
Er zijn nog enkele rekeningen die moeten betaald worden oa: scheidsrechters PK , trofeetjes
huldigingen op AV
Alle tornooi aanvragen ( betalingen ) zijn in orde. Waarvoor onze dank .
De begroting is door de vergadering goedgekeurd.
Het bankrekeningnummer van de provincie is BE26 7795 9003 1129 we geven dit nog even mee ,
daar we regelmatig de vraag krijgen .

Goedkeuring vorig verslag
Vorige verslag goedgekeurd .
Evaluatie Algemene Vergadering in de Soccer Arena in Genk
Zaalcapaciteit was iets te klein en geluidsoverlast van het cafetaria .
Er zal voor volgende editie zeker naar een andere formule gezocht worden . De datum voor de
algemene vergadering van 2017 ligt reeds vast 12 januari 2017 . Locatie en tijd en andere gegevens
zullen later bekendgemaakt worden . Maar u kan deze datum alvast noteren voor 2017.
SVS Scholenkampioenschappen te Hasselt op 13/01/16.
Weerom een prachtige judo-organisatie. 200 deelnemers ( waaronder 97 Limburgse judoka’s )
Speciale dank aan de heer Roger Notermans en het SVS team olv P. Gilissen en de JC Hasselt. De
plannen voor 2017 zijn al gesmeed. Er is afgesproken om samen met de VJf, SVS en PC Limburg eens
rond de tafel te gaan zitten om mogelijkheden te zoeken om het deelnemersveld uit te breiden. Oa
beginuur, inschrijvingsmogelijkheden, reklame…

Evaluatie PK jeugd
Wij danken Judo Club Genk voor de goede organisatie , een prachtige nieuwe accommodatie .
Onze bedenking bij deze is dat er zeer weinig junioren deelnamen. Hier moeten we in de toekomst
misschien rekening mee houden qua tijdsplanning . Door het inschrijvingssysteem vd VJF ook een
beetje een vals beeld op het aantal deelnemers . Dit gegeven zal aangekaart worden op de
technische cel .
Scoreborden en materiaal
De oude scoreborden worden te koop aangeboden voor 250 € ( 4 stuks ) indien er interesse is mag
dit per mail gecommuniceerd worden naar limburg@vjf.be.
Voor de huur van het materiaal blijft de prijs op 35 € per tafel : ( 3 schermen + pc + kabels +
weegschalen …) Wij onderhandelen intussen met bepaalde mensen om opslagplaats te vinden voor
het materiaal in Hasselt zodat het afhalen en terug brengen kan gebeuren op vaste tijdstippen.
Later meer daar over.
Momenteel staan de schermen en weegschalen nog in Genk , JC St Truiden kan de schermen +
weegschalen daar ophalen. De PC’s en klavieren zijn al mee met E. Hendrickx van JC St-Truiden.
Wij onderhandelen momenteel ook met een firma om beschermkisten voor de schermen te maken.

PK senioren 2016
Organisatie dit jaar voor Limburg maar de samenwerking met Antwerpen blijft .
Het tornooi zal doorgaan te Zonhoven. Er zal spoedig met de mensen van Zonhoven rond de tafel
gezeten worden. De contacten zijn reeds gemaakt. Ook de mensen van Antwerpen zullen aan de
gesprekken deelnemen. Er zal zeker dit jaar differentiatie zijn in weegtijden, zodat lange wachttijden
vermeden kunnen worden.
Kalendervergadering
Aanwezig op de kalendervergadring te Zele : Annick Goossen
De tornooien van Limburg zijn alle goedgekeurd zoals aangevraagd. Er was enkel een probleem voor
Diepenbeek en St Truiden. Deze zijn persoonlijk gecontacteerd geworden en naar een gepaste
datum verschoven . Zodra de officiële versie beschikbaar zullen de organiserende clubs de kalender
ontvangen.
Activiteiten
6 maart ‘16 extra provinciale training te St Truiden voor U13/ U15 /18 ; deze training zal
opgenomen worden in het criterium ( idem punten als andere training ) gelieve jullie judoka’s op de
hoogte te brengen dat deze training zal plaatsvinden en dat ze mee telt voor het criterium. De
training zal gegeven worden door KOEN SLEECKX.
28 maart : Deelname aan het tornooi van Reuver. Er zijn reeds een 15- tal judoka’s aangemeld. Alle
gehuldigde van het criterium en Vk/ Bk jeugd hun inschrijvingsgeld zal door de provincie betaald
worden. Moedig je judoka aan om deel te nemen . Wij zorgen voor begeleiding en coaching , onze
huisfotograaf zal ook mee gaan . Indien er judoka’s zijn die niet bij de gehuldigde hoorde maar toch
mee willen kunnen en mogen mee op eigen kosten .Wij zullen tevens instaan voor de begeleiding.
Wij hopen met heel wat medailles naar huis te komen en vooral met een leuk judogevoel.
1mei. Interprovinciaal U 15 / U 18 dames en heren per ploeg . Wij hopen dit jaar zeker in elke
categorie een ploeg te kunnen afvaardigen ; wij rekenen dan ook op jullie medewerking om de
judoka’s te stimuleren om deel te nemen aan dit Belgisch Kampioenschap per ploeg in hun
desbetreffende leeftijdscategorie.
Varia
Mogen wij vragen aan de clubs die een tornooi organiseren om fotograaf Rik Vandersanden uit te
nodigen , aan de andere clubs hem in de loop van het jaar ( kalenderjaar ) eens uit te nodigen op een
clubactiviteit. Wij hebben tot doel om een collage te maken en zo elke Limburgse club in beeld te
brengen.

De kosten die hij vraagt is de vrijwilligers - vergoeding + km. Wij kunnen uiteraard niemand
verplichten hem uit te nodigen , maar rekenen ook hier op jullie medewerking om Limburg judo ik de
kijker te krijgen. Zijn foto’s zijn altijd te bekijken via zijn flicker account.
Je kan hem contacteren via mail : vandersanden.rik@gmail.com
In dit kader vragen wij jullie ook om jullie clubembleem naar ons door te sturen omdat we graag een
banner willen laten maken waar alle Limburgse clubs op terug te vinden zijn ev in embleem.

Annick Goossens

