
UITNODIGING

GEWONE ALGEMENE VERGADERING PROVINCIALE AFDELING JV
VLAAMS-BRABANT

Zondag 5 maart 2023
Sporthal CAERENBERGVELD, Kerkhofstraat N/A te 1703 Schepdaal

Geachte Leden,

Wij nodigen u vriendelijk uit op de Gewone Algemene Vergadering van 2023.

Wanneer?
Zondag 5 maart 2023
◆ 9.30 u: controle clubs en volmachten
◆ 10.00 u: start vergadering

Waar?
Sporthal CAERENBERGVELD
Kerkhofstraat N/A
1703 Schepdaal

Agenda
1. Verwelkoming
2. Voorstelling Provinciaal Comité en werking
3. Vernieuwde jeugdwerking Vlaams-Brabant
4. Good practices, verhalen, voorstellen, meldingen, … vanuit de

clubs
5. Vragen vanuit de clubs
6. Huldiging kampioenen en eervolle onderscheidingen
7. Varia

We nodigen jullie ook van harte uit voor een hapje en drankje op de receptie
achteraf.  Ook al onze kampioenen zijn daar van harte welkom.

Om organisatorische redenen vragen we u om voor 28 februari 2023 via e-mail
naar judo.vlbr@gmail.com
❖ uw aanwezigheid te bevestigen;
❖ mee te delen met hoeveel personen u aanwezig zult zijn;
❖ uw voorstellen voor de good practices, verhalen, voorstellen, meldingen, …

vanuit de clubs door te geven;
❖ uw vragen voor de Algemene Vergadering door te geven.

Wij hopen u te mogen begroeten op onze vergadering van 5 maart 2023.

Sportieve groeten namens het Provinciaal Comité Vlaams-Brabant,

Voorzitter
Ludwig Bogaerts

mailto:judo.vlbr@gmail.com


GEWONE ALGEMENE VERGADERING
van 5 maart 2023

V O L M A C H T
Hierbij verleent

Judoclub: …………………….
Clubnr.: ………………………

volmacht aan
Voornaam en naam: ………………………………………………………………….
vergunninghouder nr.:…………………………………………………………………

om onze club te vertegenwoordigen, er geldig te stemmen en alle beslissingen te
nemen voor de punten op de dagorde van de gewone algemene vergadering van het
provinciaal comité Vlaams-Brabant, van zondag 5 maart 2023.

Te ………………………, op …………………..

Gelieve de naam in drukletters te schrijven, het vergunningnummer op te geven en
de handtekeningen te laten voorafgaan door de woorden:
“GOED VOOR VOLMACHT”.

Clubvoorzitter: …………………… Secretaris:  ………………………
Vergunningnr.: …………………… Vergunningnr. ……………………
Naam en handtekening Naam en handtekening

Deze volmacht dient met vergunning getoond aan de ingang van de vergaderzaal.
________________________________________________________________
De provinciale algemene vergadering is samengesteld uit één afgevaardigde van elke club
van de provincie die als lid bij JV is aangesloten.
De vertegenwoordiger moet een geldige vergunning bezitten in de club die hij
vertegenwoordigt en beantwoorden aan de voorwaarden gesteld in de statuten van JV. Elke
vereniging die niet in regel is met zijn bijdrage ten opzichte van JV heeft geen stemrecht.
Elke regelmatig aangesloten club die aanwezig is op de AV heeft recht op:
- één stem voor clubs van 10 tot 50 vergunningen telt;
- twee stemmen voor clubs van 51 tot 100 vergunningen telt;
- drie stemmen voor clubs van 101 tot 200 vergunningen telt;
- vier stemmen voor clubs van meer dan 200 vergunningen telt.
(Listing van de maand december 2022).


