
VVllaaaammssee  JJuuddooffeeddeerraattiiee  vvzzww  

PPrroovviinncciiaaaall  CCoommiittéé  WWeesstt--VVllaaaannddeerreenn 

Administratief secretariaat 

Jan Sabbestraat 28 

8560 Gullegem 

 056 41 53 69 privé – 0472 32 01 72  

E-mail: west.vlaanderen@vjf.be 

BE89 7785 9990 9285 

 

Kandidatuur voor het inrichten van een West-Vlaams 
kampioenschap - voor de jaren 

2018 – 2019 – 2020 
 

Judoclub:  ........................................................................................   

Stamnummer VJF:  ........................................  

Stelt zich kandidaat voor het inrichten van het West-Vlaams Judo Kampioenschap: 

□ West-Vlaams Judo kampioenschap voor de Jeugd 
 1 volledige dag op 4 matten 

 
□ West-Vlaams Judo kampioenschap Senioren  

 1 halve dag op 3 matten 
 
 
 De inrichting voor het kampioenschap wordt toegekend voor drie opeenvolgende jaren (2018-

2019-2020). 
 De inrichters zijn ertoe gehouden het lastenboek en draaiboek van het Provinciaal Comité 

betreffende het inrichten een West-Vlaams kampioenschap Judo te respecteren. 
 Het inrichtingsrecht bedraagt per jaar  € 100 senioren  /  € 200 jeugd te betalen in de maand 

voorafgaand aan het kampioenschap. 
 Het Provinciaal Comité draagt de vrijwilligerskosten van alle wedstrijdofficials 

(wedstrijdorganisatie, scheidsrechters en tijdopnemers). 
 Wanneer er incidenteel een tekort is aan 2de tijdopnemers, zorgt de inrichtende club bijkomstig 

voor een 2de tijdopnemer. 
 De kost van de medailles valt ten laste van de Vlaamse Judofederatie. 
 De EHBO kosten zijn ten laste van de inrichtende club. 
 De middagcatering van de wedstrijdofficials (alleen jeugd) is ten laste van de inrichtende club. 
 Het Provinciaal Comité behoud zich het recht toe jaarlijks te evalueren op vooraf vastgestelde 

kwalitatieve criteria en normen inzake inrichting. Wanneer de evaluatie negatief is kan het 
Provinciaal Comité beslissen de inrichting voor het volgende jaar aan een andere club toe te 
kennen. 

 Contacteer het secretariaat bij vragen. 
 
Naam, voornaam en handtekening, Naam, voornaam en handtekening, 
van de secretaris.  van de voorzitter. 

Naam:  .......................................................  Naam:  ..........................................................  

Datum:  .............................  Datum:  .............................    

Handtekening:  ..........................................  Handtekening:  .............................................  

Kandidaturen tot 1 maart 2017 inzenden. 
 


