Verslag vergadering DB 08/05/17

Aanwezig : - Erik Van Aerschot - Guido Moeyersoons (verslag) Adamczyk Mieczyslaw – Tim Holvoet - Filip Soetaert - Andre
Vangroenweghe- Hugo Van Audenhove- François Lievens
Verontschuldigd : Karl Laverge
1. Woord van de voorzitter
HK Waasmunster is kampioen in Liga 2 maar Dendermonde en DB Gent promoveren.
Brabo Denderbelle promoveert naar Liga dames .
Voor de regio heren is het nog niet helemaal uitgemaakt .
Bij de J14 zal Izegem als kampioen deelnemen aan de VHV eindronde , Evergem als
tweede . Izegem plaatst zich ook voor de VHV finale .
Bij de J16 is Lokeren Kampioen en bij de J18 Elita Lebbeke , Izegem en Elita Lebbeke
spelen de Vlaamse finale , hierdoor hebben we al zeker een Belgische finalist uit de
regio .
Proficiat aan alle kampioenen .

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

3. Nazicht nog niet afgewerkte items
 Hoe zit het met ons voorstel , hervorming leveringsplicht ? we denken dat we
moeten wachten op de nieuwe chef scheidsrechter vooraleer hier meer info
over komt .
 Project begeleiding jsr samenkomst , timing …Erik heeft contact genomen met
Jochen Janssens , EriK Van Mele heeft ook interesse .Voor West Vl zouden
Melange en de Poorter geïnteresseerd zijn .
We willen hetzelfde evaluatieblad van de vhv jsr laten gebruiken .
We willende deze cel zelf laten uitwerken hoe ze dat willen aanpakken , we
nodigen deze mensen op de volgende vergadering uit ( via Karl en Erik)

4. Brieven/mails in, uit
Uit : verslag vergadering DB 13 maart

 Uitnodiging J/M12 tornooi voor ganse regio
 Planning finaledag J 14 te Zwijnaarde
 Vraag om verduidelijking over welke cursus in Brugge
 Uitnodiging SC regio Oost West (11/05)
 Deelnemers J14 aan eindronde VHV
In : vraag cursus tafeloff in Brugge via VHV
Vraag deelnemers J/M 14
 Vraag data alle cursussen in de regio van HC Eeklo
 Vraag Tim Holvoet ivm selecties Oost West
 Vraag aan clubs meisjescompetitie Patrick Demot (AVB)
 Voorstel data cursussen en bijscholingen van SC Oost West

5. Competitie senioren en jeugd
 FF Roeselare 6 mei voorstel minnelijke schikking .
 Blijkbaar komen niet alle mails van wijzigingen bij iedere belanghebbende
door , Guido informeert bij de VHV hoe dat komt .
 Bij Roeselare heeft men 2x een niet meer aangesloten speler opgesteld =>
regelement toepassen , minnelijke schikking voorstellen .
 Van enkele wedstrijden ontbreken de wedstrijdformulieren , Hugo geeft deze
door aan Guido om na te kijken of hij deze heeft ontvangen , zoniet zal de
boette worden toegepast .
 Shirts voor de verschillende reeksen zijn besteld

6. Scheidsrechters
 Waarom wordt een off gelegenheidsscheidsrechter toch op de site als off sr
aangegeven ?

 Aan de scheidsrechters dient gemeld dat ze alle gegevens , naam ,
verplaatsingskosten en leiding en totaal duidelijk leesbaar moeten invullen (
is belangrijk voor compensatiekas)
 Voor de regio tafeloff is geen bijscholing noodzakelijk , aangezien er geen
wijzigingen zijn. We maken wel een lijst op van de meest voorkomende
fouten die dan kan gebruikt worden bij de opleiding .
 Vanuit de VHV wordt gevraagd m de cursussen jsr te beperken , we denken
dat clubs spelers sturen om de spelregels beter te leren kennen . daarom
willen we op de evaluatievergadering voorstellen om een cursus spelregels te
organiseren op 2 verschillende plaatsen in de regio .
 We hebben de data voor de bijscholingen en cursussen van Guy Kerremans
ontvangen , Guido zal naar een locatie zoeken voor deze data .

7. Website
 Updaten van de nieuwe bestuurders en functies doorgeven door Guido , nakijken
of dat ook op de VHV site aangepast word .

8. Financiën
 DE Vrijwilligersvergoedingen worden gevraagd te tekenen en overgemaakt
 Er dient een vrijwilligerscontract opgemaakt te worden voor Tim en François .

9. Selecties
 WE willen de selectietrainers uitnodigen op een van onze vergaderingen om
ons wat info te bezorgen over visie en evaluatie .

10.Varia .
 Guido zal contact opnemen met Guy Kerremans dat de leveringsplicht eerst
naar de regio moet gezonden en goedgekeurd te worden alvorens naar de
VHV te zenden voor publicatie .

Volgende

vergadering 12 juni 2017 20.00u Vip zaal Hekers
Zwijnaarde

