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INTERN REGLEMENT 
DEEL 7: 

PROVINCIALE COMITÉS 
  
ART. 1 : Provinciale werking.  
 
Elke provincie heeft een provinciaal comité samengesteld uit minimum 5 en 
maximum 8 leden. Zij vertegenwoordigen Judo Vlaanderen ten opzichte van 
de clubs en de vergunninghouders in hun provincie. De provinciale comités 
staan rechtstreeks onder het gezag van het Bestuursorgaan (BO) van Judo 
Vlaanderen (JV).  
De globale visie en aanpak wordt besproken en vastgelegd op de 
gezamenlijke interprovinciale vergadering die twee tot vier maal per jaar 
plaatsvindt. 
Doel van de provinciale comités: 
Stimuleren van het judo door het inrichten en ondersteunen van trainingen, 
stages, wedstrijden, demonstraties, sportbeurzen enz. 
Bevorderen van de werking van de clubs in een goede onderlinge 
verstandhouding en samenwerking. Vermijden van en bemiddelen bij 
problemen. 
Toezicht houden op het naleven van de statuten, het intern reglement en 
de getroffen beslissingen van de sportfederatie door de clubs en de 
vergunninghouders in hun provincie 
Communicatie via de provinciale kanalen naar de clubs. 
Adviseren over het aanvaarden van nieuwe clubs 
Promotie van de jeugdwerking van de federatie 
Werving van officials 

 
ART. 2 : Activiteiten van de provinciale comités.  
 
Het provinciaal comité vergadert ten minste 4 keer per jaar en telkens als de 
omstandigheden het vereisen.  Het kan slechts geldig beraadslagen als ten 
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minste de helft van de leden aanwezig is. Bij staking van stemmen is de stem 
van degene die de vergadering voorzit beslissend.  
De data van de vergaderingen van de provinciale comités en de provinciale 
algemene vergadering worden aan het bestuursorgaan medegedeeld.  
Van alle beraadslagingen en beslissingen van de provinciale comités wordt 
een verslag opgemaakt en doorgestuurd naar het bestuursorgaan 
(bestuur@judovlaanderen.be).  
Bij alle communicatie staan het bestuursorgaan en de Operationeel 
Manager in cc.  
Het provinciaal comité rapporteert gedetailleerd over de provinciale 
activiteiten aan de betrokken dossierbeheerders van Judo Vlaanderen. 
De leden van het BO kunnen van rechtswege deelnemen aan de 
vergaderingen van het provinciaal comité en zijn steeds welkom op de 
provinciale meetup en hebben geen stemrecht.  
 
ART. 3 : Provinciale Meetup (Provinciale Algemene Vergadering) 
 
De provinciale meetup is een samenzijn van de clubs uit de provincie waarbij 
een korte presentatie van de realisaties en/of prestaties van afgelopen jaar   
en een vooruitblik op wat gepland staat in het nieuwe jaar gegeven wordt.  
Het PC nodigt alle clubs en de te huldigen judoka’s uit om hierop aanwezig 
te zijn uiterlijk 1 maand voor de datum. De afvaardiging per club is beperkt 
tot twee bestuurders. 

Aanvragen tot huldiging dienen zeker 1 maand vooraf aan de provincies 
aangevraagd worden. 

Het programma van de provinciale meetup omvat volgende punten:  
 
- Overzicht van de activiteiten van het afgelopen jaar 
- Voorstelling van de komende projecten van de provincie 
- Voorstelling van de leden die in functie blijven, van de leden die 

uittredend zijn en de herkiesbare en de nieuwe kandidaten  
- Provinciale verkiezing 
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- Huldiging provinciale ranking en jubilea. Eventuele huldiging club 
en/of persoonlijkheid van het jaar. Huldiging zilveren en gouden 
eretekens. 

- Noodzakelijke informatie van events en/of bijscholingen van clubs  
 

Dit programma wordt gevolgd door een receptie. 
 
De provinciale algemene vergadering is geen verplichte vergadering voor 
de clubs. 
 
ART. 4 : Verkiezingen van de provinciale comités.  
  
De provinciale comités worden tijdens de jaarlijkse provinciale meetup  
verkozen. De kandidatuur moet uiterlijk één maand voor de bijeenkomst 
toekomen op het secretariaat van het provinciaal comité.  
De voorgedragen kandidaten dienen in het bezit te zijn van een geldige 
vergunning, ten minste 21 oud jaar zijn  en houder van minimum de 1ste KYU-
graad. 
Het is niet toegelaten dat twee leden van  een zelfde club, of verwanten tot 
en met de eerste graad samen zetelen in het provinciaal comité.  

De kandidaten zijn verkozen als zij minstens de helft van de geldig 
uitgebrachte stemmen verkrijgen. De kandidaat die het hoogste aantal 
stemmen haalt, wordt als eerste aangeduid, vervolgens in dalende volgorde 
tot het maximum toegelaten aantal leden is bereikt. Een tweede stembeurt 
is nodig bij gelijkheid van stemmen en/of indien het minimum aantal van 5 
raadsleden niet is bereikt.  
De termijn van het mandaat bedraagt vier jaar.  
Iedere aanwezige club heeft één stem. De verkiezing van leden van het 
provinciaal comité kan via handgeklap als er minder vacatures zijn dan 
kandidaten. 
Indien het provinciaal comité minder dan vijf leden telt, mag een tijdelijke 
plaatsvervanger aanvaard worden met raadgevende stem. Dit mandaat 
geldt tot de eerstvolgende verkiezing waarop de plaatsvervanger kandidaat 
kan zijn. 
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Het provinciaal comité kiest onder zijn leden een voorzitter, een secretaris en 
een penningmeester. De functies in het comité worden ingevuld voor de 
duur van het mandaat. De verkiezing van de provinciale comités en 
toekenning van de mandaten dienen bekrachtigd te worden door het 
bestuursorgaan.  
  
Het provinciaal comité duidt de verantwoordelijken aan voor de 
verschillende taken van het provinciaal comité (wedstrijdorganisatie,  
dispatching van de officials, logistiek, trainingen,…) 
Hiernaast kunnen werkgroepen opgericht worden voor een specifiek 
opdracht. De samenstelling van deze werkgroepen staat in functie van de 
opdracht en is dus vrij. 

De leden die niet hebben deelgenomen aan minstens de helft van de 
vergaderingen van het kalenderjaar zijn uittredend en niet herkiesbaar.  
 
 
ART. 5 : Financiële middelen van de provinciale comités.  
  
Het bestuursorgaan voorziet de provinciale comités van de nodige 
financiële middelen en bepaalt de grootte hiervan in functie van de 
geplande activiteiten. 
De procedures en de budgetten worden bepaald in het Financieel 
Handboek. 
  
ART. 6 : De taken van de provinciale comités.  
 
- Organiseren van de Provinciale Meetup (Provinciale Algemene 
Vergadering) 
- Organiseren van de Provinciale Kampioenschappen in samenwerking 
met een club. 
- Organiseren van de Interprovinciale Ploegentornooien voor de jeugd in 
samenwerking met een club volgens het geldende rooster. 
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- Organisatie van de provinciale trainingen van de jeugd (U13) 
- Selectie van de ploegen voor de interprovinciale ploegentornooien 
- Ondersteuning van de clubtornooien en stages 
- Bewaking van de opmaak van de JV-kalender (kalendercommissie) 
- Opmaken van de provinciale ranking en bekers. 
- Promotie van de provinciale trainingen (topsport, techniek, kata) 
- Respecteren van de JV-branding in alle communicatie 
- Beheer van de provinciale mailbox. 
- Deelname aan het interprovinciaal overleg en andere relevante 
commissies.  
- Promotie en ondersteuning van de promotionele activiteiten van Sport 
Vlaanderen. 
- Ondersteuning van relevante projecten van clubs 
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