Verslag vergadering DB 09/01/17

Aanwezig : Filip Soetaert - Erik Van Aerschot - Guido Moeyersoons
(verslag) - Andre Vangroenweghe - Karl Laverge
Verontschuldigd : Adamczyk Mieczyslaw - Hugo Van Audenhove
1. Woord van de voorzitter
We wensen alle clubs een gelukkig en gezellig nieuwjaar met veel vriendschap en
handbalvreugde .
We wensen ons medeleven te betuigen bij het overleiden van Bart Coppens en
wensen de familie en zijn club veel sterkte .
We wensen onze regioselectie proficiat met het behalen van de tweede plaats op het
laatste IRT .

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

3. Brieven/mails in, uit
Uit :

 Uitnodiging HC Eeklo
 Aangevulde lijst begeleiding jsr HC Dendermonde .
 Uitnodiging algemene vergadering + voorstel begroting 2017
 Vraag aan VHV inschrijvingsgelden ?
 Deelnemers jsr cursussen okt nov dec voor facturatie aan clubs .
 Antwoord aan HC Tielt i.v.m. vragen jeugdscheidsrechters
 Kalenders j14 nacompetitie naar de clubs .
In :
 Nieuwjaarskaart HC Eeklo met uitnodiging nieuwjaarsreceptie 15jan we
bedanken voor de uitnodiging maar door de drukke agenda’s van de

bestuursleden zijn we niet in de mogelijkheid aanwezig te zijn .
 Bijkomende begeleidingsdocumenten jsr HC dendermonde
 Vraag HC Tielt via VHV ivm jeugdscheidsrechters
 Inschrijvingen cursus jeugdscheidsrechter Oostende
 Nieuw document om in te vullen voor de begeleiding van jsr voor
jeugdsportfonds .
 Verslag regio scheidsrechter comité via Adam => Guido zal dit doorsturen
voor publicatie op de site , we vragen echter dit in de toekomst rechtsreeks
naar het secretariaat te sturen . We hebben een opmerking voor de
bijscholing tafel off hadden we contact met de VHV en de chef scheidsrechter
volgens deze was dat niet nodig .
 Tal van opmerkingen ivm de kalenders j14 nacompetitie , klopt niet met
doorgestuurde kalender .
 Tom Olvoet heeft zich kandidaat gesteld om tot het regiobestuur toe te
treden , zal voorgelegd worden op de algemene vergadering van 13 febr

4. Competitie senioren en jeugd
 De uitgestelde wedstrijden moeten voor eind jan een nieuwe datum overeen
gekomen zijn , indien dat niet het geval is zal voorstel tot minnelijke schikking
gedaan worden Guido stuurt hiervoor een mail .
 Opwaardering jeugdcompetitie in de regio , een nieuw voorstel ligt op tafel .
Kunnen we in de regio ook een competitie van voldoende hoog niveau
organiseren ? hierover moeten we goed nadenken , als we de regio
opwaarderen , verminderen we dan het niveau van de VHV niet ?

5. Scheidsrechters
 Geen verder info , zie brieven in

6 Website
 Verslagen van de regio zijn soms moeilijk aan te klikken .
 Vraag om aanpassing plaats van vergadering regio bestuur Hekers Zwijnaarde

7 Financiën
 Door de VHV zijn ondertussen (eind de 2016) de inschrijvingsgelden 16-17
(5600€ )op de regio rekening gestort , hierdoor zal dit bedrag op de cijfers
van 2016 bijgeplaatst worden .
 Het regiobestuur vraagt ook om een balans op te maken tegen de AV

8 Selecties
 Jammer dat ze zo weinig info was over het tornooi in Malmedy + een
verplaatsing in jan naar ginds is gezien de mogelijke weersomstandigheden
niet steeds evident . ( kan deze datum gewisseld worden ? )

9

Varia .

 HC Eeklo was aanwezig op de vergadering , al de vragen waar ze bij deze club
mee zaten zijn opgelost sommige dingen kan je niet uitleggen via mail daarom
dit opbouwend gesprek .
 De Satelietclubs moeten in het oog gehouden worden zodat we hun tijdig ( na
3 jaar) kunnen op de hoogte brengen dat ze een zelfstandige club dienen te
worden .
 Begeleiding jsr moet dringend opgenomen worden , anders gaat de motivatie
weg . we brengen dit ook in de varia op de AV .
Er is reeds contact genomen met Willem Melange en Simon Depoorter , deze
zitten een van de volgden weken samen .
 In de varia alg verg zeker ook de regiocursussen , organisatie enz. plaatsen
 Bye plaats in de nacompetitie bij j14 zal ingenomen worden door Izegem 2
Volgende

vergadering 13 februari 2017 19.00u ( voor de algemene
vergadering ) Vip zaal Hekers Zwijnaarde

