Verslag van de vergadering van de Scheidsrechterscommissie Regio Oost-West dd 26/4/2017 te Gent

Aanwezig: Guy Kerremans, Jef De Proft, Wilfried De Boeck, Mieczyslaw Adamczyk, Stefaan Degryse,
Frank Vandoorne, Walter Janssens

1

Verslag van de vorige vergadering
Dit wordt goedgekeurd.

2

Bijscholingen en cursussen volgend handbalseizoen
Volgens Guy zal de nationale bijscholing voor elite en A SR’s en waarnemers in juni doorgaan.
Misschien ook nog één eind augustus - begin september zoals vorig jaar is gebeurd. Daarom wordt
voorgesteld onze regio bijscholingen te houden begin september: op vrijdag 8 september om 19u30 in
Aalst voor regio Oost (Wilfried legt zaal vast) en maandag 11 september om 20u in Desselgem voor
regio West (Stefaan vraagt dit na).
Een nieuwe SR cursus zal georganiseerd worden in september – oktober (aanvang 27/9, plaats dient
nog bepaald).
Er worden ook een aantal cursussen en bijscholingen voor tafelofficials (TO) vastgelegd: VHV cursus
TO’s op 18/9 en 22/9 (plaatsen nog te bepalen) en bijscholing VHV cursussen TO’s in Gent (23/6),
Brugge (30/8), Kortrijk (6/9), Buggenhout (13/9) en Lokeren (4/9).
Er zal ook een bijscholing georganiseerd worden voor de lesgevers van de cursus jeugd SR‘s.

3

Leveringsplicht
Adam en Walter maken de lijsten op aan de hand van de tabel van Guy met het aantal te leveren SR’s
per club.

4

Verandering van vergaderplaats
Op vraag van het regiobestuur zijn wij van plan om van vergaderplaats te veranderen. Onze volgende
vergadering zal dan ook doorgaan in de sporthal van Zwijnaarde in plaats van in de Zwarte Fles op
voorwaarde dat de cafetaria open is op onze vergaderdagen (Guy vraagt dit na).

5

Afmeldingen en afwezigheden
Er vallen nog altijd laattijdige afmeldingen te betreuren (vooral in regio West). Dit punt zal op de
bijscholing naar volgend seizoen toe bij onze SR’s nog eens worden aangekaart. Afwezigheden werden
gelukkig niet vastgesteld.

6

Datum volgende vergadering
Onze volgende vergadering zal doorgaan op donderdag 8 juni 2017 om 20u in de sporthal Hekers te
Zwijnaarde.

