Verslag van de vergadering van de Scheidsrechterscommissie Regio Oost-West dd 28/2/2018 te Gent

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

1

Nieuws regiobestuur
Adam brengt kort verslag uit. Piet Moons, voorzitter van de KBHB, was uitgenodigd en het is zijn
bedoeling handbal terug op de voorgrond te brengen met o.a. de uitbreiding van de Beneliga en meer
TV aandacht voor handbal. Ook zal iemand van de VHV administratie aan de clubs uitleg komen geven
over het gebruik van IT toepassingen.

2

Paritair scheidsrechterscomité
Dit is sedert oktober 2017 niet meer samengekomen wat door Guy sterk wordt betreurd aangezien al
het gedurende jaren geleverde en opgebouwde werk dreigt verloren te gaan.

3

Waarnemingen
Guy deelt ons mee dat voor het seizoen 2017-2018 al 10 waarnemingen zijn gebeurd voor de regio
Oost SR’s wat zeer positief is t.o.v. het vorige seizoen. Hij bedankt Walter voor de gedane
aanduidingen van de waarnemers. De eerste vaststellingen m.b.t. deze controles zijn ook zeer positief,
wat betekent dat onze nieuwe lichting SR’s het goed doen wat ons als SR commissie ten zeerste
verheugt. Guy vraagt ook aan de leden van regio West om een inspanning te doen voor hun SR’s.
Stefaan zal zondag 4 maart de nieuwe koppels Samyn-Samyn en Vandewalle-Vandewalle begeleiden
bij hun wedstrijden in Roeselare.
Het is onze bedoeling het koppel Elouch-Leys voor te stellen als B SR.

4

Leveringsplicht
Volgens Walter zouden alle actieve SR’s van regio Oost al meer dan 15 wedstrijden hebben gefloten en
dus in orde zijn met de leveringsplicht voor hun ploeg. Adam zal dit bekijken voor regio West maar hij
voorziet geen al te grote problemen.
Er wordt aan Adam en Walter gevraagd om tegen onze volgende vergadering een lijst op te maken
zoals de voorgaande jaren.

5

Briefwisseling
-

6

Mail van Erik Van Mele omtrent begeleiding jeugdige SR’s: Guy zal antwoorden
Mail van Michel Vanhaecke omtrent leveringsplicht
Mail van Tessenderlo omtrent hun wedstrijd in Aalst: het nodige werd gedaan

Datum volgende vergadering
Onze volgende vergadering zal doorgaan op woensdag 2 mei 2018 om 20u in de sporthal Hekers te
Zwijnaarde.

