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Beste judovrienden van Vlaams Brabant

Wij van het provinciaal comité zullen jullie vanaf nu op de hoogte houden
van alle activiteiten, veranderingen van procedures en alle andere mogelijke
judo gerelateerd informatie aan de hand van deze nieuwsbrief.

Deze nieuwsbrief van december geeft jullie info over de algemene
vergadering, de kalender van 2019 en 2020. Maar ook over de nieuwe
procedure die zal worden gebruikt voor de inschrijvingen voor provinciale
tornooien.

Vriendelijke groeten van uw provinciaal comité.

Indien er vragen of opmerkingen zijn, zijn wij steeds bereikbaar op

vlaams.brabant@vjf.be

1. Algemene verdagering op ZATERDAG 12/01/2019 om 18U te Zemst
Alle afgevaardigden van de clubs worden vriendelijk uitgenodigd op de algemene vergadering.
18U : controle volmachten
18U30 : start vergadering, welkomwoordje -- Aanwezigheid van Koen SLEECKX, technisch directeur
topsport en Johan Verckens (nieuwe inschrijnvingsprocedure)
Vanaf 20u zijn alle laureaten en sympathisanten welkom voor de uitreiking van de eervolle
onderscheidingen en het lauweren van de kampioenen. Iedereen is welkom voor een hapje en
een drankje.
(om organisatorische redenen vragen wij u om zo vriendelijk te willen zijn om uw aanwezigheid te willen bevestigen en mede te delen
met hoeveel personen aanwezig zult zijn. Graag ontvingen wij dit antwoord per mail voor 10 januari 2019)

2. Kandidaturen voor het PC
Alle kandidaten voor het provinciaal comité worden verzocht het document als bijlage in te vullen en
terug te sturen naar vlaams.brabant@vjf.be voor 20/12/2018.

3. Aanvraag eervolle onderscheidingen
Gelieve de aanvraag voor de eervolle onderscheidingen in te vullen en door te sturen voor
15/12/2018 naar het secretariaat VJF.

4. Nieuwe procedure inschrijvingen
Inschrijvingen via de site van vjf (http://www.vjf.be) en daar vlaams brabant kiezen,
inschrijvingen_tornooien, hetzij via de site https://events.vjf.be. (meer uitleg hierover wordt gegeven
door Johan Verckens op de algemene vergadering te zemst)
Het oude systeem is niet meer in gebruik, dus inschrijvingen via deze weg zijn niet meer mogelijk.
Het nieuwe systeem zal dus ook al worden toegepast voor het U11/U13 tornooi te Zemst.

5. Kalender
2019: We zoeken nog steeds een kandidaat voor het provinciaal kampioenschap U21 en +21 op 5
oktober 2019. De gratis rugnummers voor de jeugdkampioenschappen kunnen worden aangevraagd
via de site van de federatie tot 15/12/2018. (De kalender van 2019 kan u vinden als bijlage in de mail)
Provinciale trainingen: Oproep voor een vaste assistant-trainer. Minimum vereiste initiator of bereid
zijn dit te halen na aanstelling. (Contactpersoon : Dirk Vandevoort.)
Cursus initiator en instructeur B: in Zaventem vanaf februari 2019. Inschrijvingen via VTS.be
2020: Voor 2020 zijn we op zoek naar een club die een U15 tornooi wil organiseren (eventueel
combinatie met U13). Kandidaturen zullen officieel kunnen worden ingediend in januari 2019.

