Verslag van de vergadering van de Scheidsrechterscommissie Regio Oost-West dd 9/3/2017 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

Afmeldingen en afwezigheden
Er zijn nog steeds laattijdige afmeldingen te betreuren. Wij vragen onze SR’s om dit zoveel mogelijk te
vermijden. Anders brengt dit onze aanduiders in de problemen. Adam meldt ons dat een SR van regio
West reeds tienmaal heeft afgemeld. Hij zal dan ook niet aan de 15 te fluiten wedstrijden geraken wat
natuurlijk gevolgen zal hebben voor de leveringsplicht van zijn club.

3

Organisatie cursussen
Stefaan deelt mee dat hij een cursus regio tafelofficial heeft gegeven op maandag 23 januari om 19u30
in de VMS te Roeselare. Een tiental personen hebben deze gevolgd.

4

Waarnemingen
Er is de laatste periode slechts 1 waarneming gebeurd. Wilfried heeft het koppel MoeyersoonsSmekens gecontroleerd. Guy heeft een mail ontvangen van het koppel Moeyersoons-Smekens waarin
zij hem bedanken voor de nuttige aanwijzingen die hij hen tijdens zijn controle heeft gegeven. Het is
dus, volgens Guy, wel degelijk belangrijk om controles in de regio te doen. Hij dringt er bij de
waarnemers van de Regio West dan ook op aan om werk te maken van de waarnemingen.

5

Leveringsplicht
Adam en Walter leggen een lijst voor met het aantal gefloten matchen per SR van hun regio. Voor het
ogenblik ziet de situatie er als volgt uit: in regio Oost hebben 8 SR’s nog geen 15 wedstrijden gefloten
en in regio West 5. Er wordt aan onze aanduiders gevraagd deze SR’s zoveel mogelijk aan te duiden
zodat zij aan hun 15 te fluiten wedstrijden geraken teneinde te tellen voor de leveringsplicht van hun
club.

6

Datum volgende vergadering
Onze volgende vergaderingen zullen doorgaan op woensdag 26 april en donderdag 8 juni 2017 om 20u
in de Zwarte Fles te Zwijnaarde.

