Verslag vergadering DB 10/04/17

Aanwezig : - Erik Van Aerschot - Guido Moeyersoons (verslag) Karl Laverge- Adamczyk Mieczyslaw -– Tim Holvoet
Verontschuldigd : Filip Soetaert - Andre Vangroenweghe- Hugo
Van Audenhove
1. Woord van de voorzitter
We wensen Flor D’Hanis te bedanken voor zijn jarenlange inzet voor de VHV en
eveneens in het vroegere PKO
2. Herinstallatie DB Regio .
François Lievens wordt gecoöpteerd tot volgende algemene vergadering van de regio
Voorzitter : Filip Soetaert
Ondervoorzitter Erik Van Aerschot
Dienstdoend secretaris Erik Van Aerschot
Competitieleider Guido Moeyersoons
Controle wedstrijdformulieren senioren vanaf 17-18 Tim Holvoet
Controle wedstrijdformulieren jeugd Guido Moeyersoons
Vertegenwoordiger scheidsrechters Adamczyk Mieczyslaw
Leden Karl Laverge- Andre Vangroenweghe- François Lievens

3. Goedkeuring verslag vorige vergadering
 Er waren geen opmerkingen op het verslag en wordt goedgekeurd.

4. Nazicht nog niet afgewerkte items
 Hoe zit het met ons voorstel , hervorming leveringsplicht ?
 Project begeleiding jsr samenkomst , timing …Erik heeft contact genomen met
Jochen Janssens vanuit West Vl geen info

5. Brieven/mails in, uit
 Uit : evaluatieformulier met vragen aan alle clubs maar in het bijzonder aan de

deelnemers aan de M17 .

 Vraag naar zaaluren weekend 29/30 april in Gent voor finaledag J/M14
 Verslag alg vergadering regio .
 Vraag om zaaluren in Lokeren voor J/M 12 finaledag ontmoetingsdag .
In : sr verslag van een regio wedstrijd doorgestuurd vanuit VHV .
 BTW nr VHV te gebruiken bij aankoop goederen BE0417 063 079
 Vraag van A Kortrijk ivm wedstrijden tegen Aalst ( zie verder)
 Aankondiging initiatorcursus handbal in Lebbeke start in sept 2017
 Vraag VHV voor eventuele deelnemers aan VHV eindronde J/M14

6. Competitie senioren en jeugd
 Wedstrijd Kortrijk – Aalst OA047 , gezien de veel te lange uitstellen en niet
overeen komen nieuwe datum voorstel minnelijke schikking FF Aalst .
 OY 012 Kortrijk – Aalst voorstel minnelijke schikking ff Aalst .
 Aan alle ploegen die niet zijn komen opdagen of waar nog geen nieuwe datum
voor gekend is , bij jeugd en senioren zal een voorstel minnelijke schikking
overgemaakt worden .
 Voor de eindronde VHV j 14 hebben we 2 ploegen , voor de M14 hebben we
jammer genoeg geen deelnemers .

7. Scheidsrechters
 Weten de scheidsrechters hoe ze een verslag moeten maken en waar dit moet
naartoe gezonden worden ?
 Vraag vanuit het regio DB of de vergaderingen van het sr com ook in Hekers
kunnen doorgaan , is goedkoper en we steunen er iemand van het handbal
mee .
 Wie mag in onze regio nog cursussen geven ?
 Op te volgen , leveringsplicht van een aantal scheidsrechters !

8. Website
 Onze nacompetities raken maar niet op de VHV website ondanks verschillende
pogingen . hierdoor kunnen ze ook niet op de regiosite en kunnen geen
aanduidingen gedaan worden .
 Veranderingen voor de website wat betreft Welpen en pagadders te bespreken
op de evaluatievergadering .

9. Financiën
10.

Selecties
 Geen info

11.

Varia .
 Bijscholing tafel off VHV , Guido informeert bij F Mulleners wie dat allemaal
mag doen , + of dat kan vanaf maand juni .
 Tim informeert bij Sefaan of hij dit nog wil doen in , en welk data hij kan ,
Guido informeert dan naar zaal en uren .

Volgende

vergadering 8 mei 2017 20.00u Vip zaal Hekers
Zwijnaarde

