Verslag van de vergadering van de Scheidsrechterscommissie Regio Oost-West dd 13/02/2019 te
Zwijnaarde
Aanwezig: Guy Kerremans, Wilfried De Boeck, Mieczyslaw Adamczyk, Jef De Proft, Walter Janssens,
Stefaan Degryse, Frank Vandoorne

1. Nieuws Regiobestuur
Volgens Adam is er geen nieuws te melden. Stefaan heeft wel de toestemming ontvangen van het
Regiobestuur om op 25 maart om 19u30 in het VMS te Roeselare een cursus tafel official regio te
geven.
2. Leveringsplicht

-

2 nieuwe maatregelen in verband met de leveringsplicht werden door het VHV SR comité
goedgekeurd. Deze gaan in vanaf het seizoen 2018-2019.
Indien 2 actieve SR’s van 1 club, elk niet aan 15 wedstrijden komen, maar samengeteld minimum 20
officiële wedstrijden fluiten, tellen zij samen voor het equivalent van 1 leveringsplicht.
Een SR die de SR cursus heeft gevolgd, geldt voor de leveringsplicht indien hij minimum 8
wedstrijden heeft geleid.

3. Vrijwilligerswerk en verenigingswerk
De regeling voor het vrijwilligerswerk blijft bestaan. De bedragen zijn: 1365 euro/jaar en 2000 km.
De regeling verenigingswerk is nieuw en pas recentelijk van kracht. In dit systeem mag men 500
euro/maand of maximum 6000 euro/jaar bijverdienen (dit behelst verplaatsing en vergoeding).
Het is aan de SR’s om zelf hun keuze te maken uit deze twee systemen. Op 20 maart om 19u30 zal
hierover in de sporthal Hekers te Zwijnaarde een informatievergadering plaatsvinden. Alle SR’s
worden hierop met aandrang uitgenodigd. Guy heeft hierover reeds een mail verstuurd op 5 februari
en zal deze nogmaals herhalen in de hoop zoveel mogelijk SR’s te mogen verwelkomen. De VHV is
van plan dit systeem vanaf het 2de kwartaal (1/4/2019) toe te passen.
4. Paritaire SR vergadering
De data van de bijscholingen voor het volgende seizoen (2019-2020) werden al vastgelegd: 9 juni
voor elites en nationale waarnemers, 1 september voor alle A SR’s en 22 september voor de
toekomstkoppels.
5. Begeleidingen
Er zijn dit seizoen al bijna zoveel begeleidingen gedaan als vorig jaar over het hele jaar wat zeer
positief wordt ervaren door de gecontroleerde SR’s. Guy zegt dat de begeleidingen echt nodig zijn om
onze SR’s te helpen hun niveau te verbeteren. Hij heeft ook van hen veel positieve feedback mogen
ontvangen. Hij wil op deze weg verder gaan, natuurlijk rekening houdende met de beschikbaarheid
van onze begeleiders.
6. Afmeldingen en beschikbare data
Nog teveel SR’s melden af volgens onze aanduiders. Dit bemoeilijkt hun werk.
Wat betreft de beschikbare data hebben de meeste SR’s hun gegevens doorgemaild.

7. Briefwisseling
-

-

Jamal Leys is gestopt en zijn collega Karim Elouch zit voor het ogenblijk zonder collega.
Walter kijkt uit naar een tijdelijke collega want voor volgend seizoen zou er een oplossing
zijn.
Wat betreft de afwezigheid van de SR op de M 17 wedstrijd DB Gent tegen Desselgem
heeft Guy de afwezige SR Filip Vanhoyweghen gecontacteerd. Hij was het vergeten.
Het koppel Bomon-Van Audenhove heeft laten weten dat zij stoppen met fluiten omwille
van de geleverde kritiek op hun arbitrage. Guy stelt voor dit even te laten rusten en binnen
enkele weken dit opnieuw te bekijken met de SR’s.

8. Datum volgende vergadering
Onze volgende vergadering zal doorgaan op maandag 1 april 2019 ( geen aprilgrap) om 20u in de
sporthal Hekers te Zwijnaarde.

