Verslag van de vergadering van de Scheidsrechterscommissie Regio Oost-West dd 19/9/2018 te
Zwijnaarde
Aanwezig: Guy Kerremans, Wilfried De Boeck, Mieczyslaw Adamczyk, Jef De Proft, Walter Janssens,
Stefaan Degryse, Frank Vandoorne

1. Nieuws Regiobestuur
Volgens Adam is er geen nieuws van het Regiobestuur te melden. Adam zal onze vraag ter verhoging
van de vergoeding voor regio waarnemers van 15 naar 18 euro ter goedkeuring voorleggen op de
volgende regio Oost-West bestuursvergadering.
2. Nieuws VHV scheidsrechterscomité
B SR’s moeten een fysieke test afleggen (niveau 7 halen) om te mogen fluiten in Liga 1. Guy belooft
dit op te volgen op VHV niveau.
Philip Hendrix is verkozen tot nieuwe Vlaamse chef SR in opvolging van François Mulleners. Wij
wensen hem veel succes in zijn nieuwe functie.
3. Bijscholingen SR’s
De bijscholingen voor regio SR’s zijn doorgegaan op 14/9 in Aalst (8 aanwezigen) en 17/9 in
Desselgem (30 aanwezigen). Een spelregeltest (Aalst en Desselgem) en looptest (Desselgem) werden
afgenomen. Volgend jaar zal ook getracht worden om in de regio Oost een fysieke proef voor de B
SR’s te laten doorgaan.
4. Paritaire SR vergadering
Het koppel Depoortere-Verschaeve werd gepromoveerd tot A koppel. Proficiat.
De wedstrijdvergoedingen en het blokkensysteem werden aangepast voor het seizoen 2018-2019.
Er staat een nieuwe catalogus met spelregelvragen op de VHV site (gerangschikt per spelregel). Wij
vragen onze SR’s dan ook deze aandachtig te lezen en op te lossen.
5. SR cursus en jeugd SR cursus
Guy heeft al 5 inschrijvingen voor de SR cursus ontvangen.
Er zou een jeugd SR cursus in het Allerheiligenverlof georganiseerd worden in Roeselare.
6. Aanmeldingsformulieren en beschikbare data
Bijna alle aanmeldingsformulieren zijn binnen. Er moeten wel nog een aantal SR’s hun beschikbare
data doorgeven. Wij vragen dan ook dat dit zo vlug mogelijk zou gebeuren om onze aanduider het
werk wat te vergemakkelijken.
7. Vrijwilligersvergoeding
Er mag tot 500 euro per maand worden bijverdiend volgens de nieuwe wet goedgekeurd door onze
regering. Dit bedrag behelst vergoedingen, verplaatsingskosten en andere onkosten.

8. Organisatie clinic
Guy stelt voor om een clinic te organiseren voor onze SR’s over “hoe omgaan met kritiek als SR”. Dit
voorstel wordt positief onthaald. Hij zal dan ook wat informatie inwinnen hierover en er op onze
volgende vergadering op terugkomen.
9. Datum volgende vergadering
Onze volgende vergadering zal doorgaan op woensdag 21 november 2018 om 20u in de sporthal
Hekers te Zwijnaarde.

