Verslag van de vergadering van de Scheidsrechterscommissie Regio Oost-West dd 28/11/2018 te
Zwijnaarde
Aanwezig: Guy Kerremans, Wilfried De Boeck, Mieczyslaw Adamczyk, Jef De Proft, Walter Janssens,
Stefaan Degryse, Frank Vandoorne

1. Nieuws Regiobestuur
Onze vraag ter verhoging van de vergoeding voor regio waarnemers van 15 naar 18 euro werd door het
Regiobestuur goedgekeurd.
Het Regiobestuur meldt dat er SR’s zijn die het systeem van de verplaatskosten verkeerd toepassen.
Guy zal Guido contacteren om de concrete gevallen op te vragen. Het systeem zal ook op de volgende
bijscholing van de SR’s nog eens uiteengezet worden.
Wij hebben ook een mail van Guido ontvangen waarin hij de afwezigheid van de SR op de wedstrijd
M 17 DB Gent tegen Desselgem meldt. De betrokken SR zal door Guy gecontacteerd worden.
2. Leveringsplicht

-

2 nieuwe maatregelen in verband met de leveringsplicht werden door het VHV SR comité
goedgekeurd. Deze gaan in vanaf het seizoen 2018-2019.
Indien 2 actieve SR’s van 1 club, elk niet aan 15 wedstrijden komen, maar samengeteld minimum 20
officiële wedstrijden fluiten, tellen zij samen voor het equivalent van 1 leveringsplicht.
Een SR die de SR cursus heeft gevolgd, geldt voor de leveringsplicht indien hij minimum 8
wedstrijden heeft geleid.

3. Nieuws VHV scheidsrechterscomité
Wat betreft de fiscaliteit van de vergoedingen voor waarnemers en SR’s is er nog veel onduidelijkheid.
Vele federaties wachten nog af met het toepassen.
4. Paritaire SR vergadering
Geen nieuws te melden.
5. SR cursus
De nieuwe SR cursus die plaats had in oktober ll heeft 5 nieuwe SR’s opgeleverd. Walter zal hen
proberen aan te duiden en de SR commissie zal hen proberen te begeleiden bij hun eerste wedstrijden.
Wij wensen hen alleszins veel succes.
6. Afmeldingen
In de regio West meldt Adam het probleem van het laattijdig afmelden van vnl jonge SR’s. Dit is
volgens de SR commissie deels te wijten aan het gebrek aan discipline bij onze jeugd maar ook aan het
veelvuldig wijzigen van de wedstrijddata en uren. Wij vragen aan alle betrokkenen zowel SR’s als
verantwoordelijken voor de wedstrijden om dit te voorkomen.
7. Organisatie clinic
Guy heeft contact opgenomen met de verantwoordelijken van het Dynamo project voor de organisatie
van een clinic voor onze regio SR’s over “hoe omgaan met stres en kritiek als SR”. De vraag werd
gesteld of we een theoretische of een praktische uiteenzetting wensten. De regio SR commissie kiest

voor de praktische uiteenzetting omdat dit het beste aansluit bij onze bedoeling met deze clinic. De
kostprijs wordt geraamd op 400 euro. Adam wordt gevraagd dit voor te leggen aan het Regiobestuur
teneinde hun akkoord te verkrijgen voor de financiering. Het zou dan ook de bedoeling zijn deze
uiteenzetting op onze jaarlijkse verplichte bijscholing van de regio SR’s te laten plaats vinden.
8. Datum volgende vergadering
Onze volgende vergadering zal doorgaan op woensdag 13 februari 2019 om 20u in de sporthal Hekers
te Zwijnaarde.

