
 

Verslag vergadering provcom Vlaams-

Brabant / Brussel 

 

Datum en tijdstip: 20 februari 2020 om 19.30 u. 

 

Locatie: Zaventem 

 

Aanwezig: 

 

 Eddy Lecocq  Veronique Desmet 
 Steven Wyns  Jan Van Gestel (verslag) 
 Naam 5  Naam 6 
 Naam 7  Naam 8 
 Naam 9  Naam 10 

 

Verontschuldigd: Peter De Wortelaer 

 

 

Agenda: 

 

1. Goedkeuring vorige verslag 

a. Goedgekeurd, maar met de opmerking dat Minne toch geen logo heeft. 

b. Het verslag wordt op de website van de VJJF gepubliceerd en de clubs worden in 

kennis gesteld van het feit dat het daar is gepubliceerd. 

2. SWOT-analyse 

a. Deze wordt opgemaakt op een apart document, zoals ook voor de andere 

commissies / comités. 

3. Activiteiten 2020 

a. Opleidingen 

i. 15 maart te Heverlee – Recht 1 en EHBO. 

ii. De Raadzaal in Landen kan in de toekomst ook als leslokaal dienen. Dit moet 

wel voldoende op voorhand worden doorgegeven aan Eddy Lecocq. 

b. Wedstrijden 

i. Yawara Landen zal in het najaar een clubkampioenschap houden – op 5 

september. Dit zal Duo System en Ne waza zijn. Dit wordt doorgegeven aan 

Janick Dams en Matthias Van Leuvenhaege om een gastles Duo te geven. 

ii. Provinciaal kampioenschap in 2021 – dit wordt gevraagd aan Peter De 

Wortelaer. 

iii. 2022 – dit zou in Landen komen in de sporthal. Dit wordt doorgegeven aan 

de wedstrijdorganisatiecommissie. 

c. Provinciale trainingen 

i. 3 april 2020 te Humbeek om 19.30 u.-21 u. – thema is kettingen en 

wurgingen. 

d. Stages 

i. Momenteel is dit niet aan de orde. 



e. Andere 

i. Vergadering stijl Minne op 12 maart om 2020 om 20 u. te u. Elewijt 

ii. Banners – Eddy heeft een voorbeeld doorgemaild. Hij vraagt zo spoedig 

mogelijk de goedkeuring voor opmaak. Indien er geen bezwaren zijn tegen 

uiterlijk 29 februari, wordt dit als goedgekeurd beschouwd en doet Eddy de 

bestelling. 

4. Budget 

a. 1.942 euro voor 2020. 

5. Varia 

a. Er is een eetfestijn bij Kani Bazami op 7 maart om 17 u. in de polyvalente zaal van de 

sporthal. 

6. Datum volgende vergadering 

a. 7 mei om 20 u. bij Peter De Wortelaer. 

b. 11 juni is het vergadering met alle clubs. 

 

De vergadering wordt afgesloten door de voorzitter van het provinciaal comité omstreeks 21.30 u. 


