Verslag vergadering DB 04/03/2019
Aanwezig : - Erik Van Aerschot - Guido Moeyersoons (verslag) Adamczyk Mieczyslaw - Tim Holvoet - Filip Soetaert
Verontschuldigd : François Lievens - Karl Laverge - Andre
Vangroenweghe
1. Woord van de voorzitter.
We willen de ploegen uit onze regio , DHC Waasmunster , Kortrijk , Izegem in de PO en
DB Gent en HK Waasmunster in de PD alle succes wensen en hopen ook volgend
seizoen 5 ploegen uit onze regio in de nationale reeksen te hebben .

2.

Goedkeuring verslag vorige vergadering .
Het verslag werd goedgekeurd en aan de clubs en de VHV verzonden.

3. Nazicht nog niet afgewerkte items
 Nieuwe database VHV

4. Brieven/mails in, uit
IN :

 FF m17 Desselgem op 17/02
 Vraag HBC Dendermonde om hun tornooi op de regio site te plaatsen , doorgezonden
aan webmaster

 Geweigerde speelster door Tafeloff antwoord Guido
niemand kan ook maar om het even wie weigeren om te spelen , ook al heeft die zijn
aansluitingskaart , zelfs identiteitsbewijs niet bij
zie hiervoor reglementen hieronder vooral punt 3 en 4
§ 5.2.2. Lidkaarten, Legitimatiekaarten van Wedstrijdsecretaris/Tijdopnemer A. Nazicht
1. Het voorleggen van de lidkaarten van de speler/speelsters en officials moet vóór het
begin van elke officiële wedstrijd worden geëist door de scheidsrechters en dit in bijzijn
van de ploegaanvoerders van beide clubs. Een aangeslotene bij de V.H.V. mag
plaatsnemen op de bank van de officiëlen, zelfs als hij niet is aangesloten bij de club
waarvan de ploeg zich op de bank bevindt, dit met toestemming van de club .Behalve

indien hij coacht of speelt in dezelfde reeks. “Vanaf 1 september 2017 is de speler die
aan competitie deelneemt verplicht zijn lidkaart én identiteitskaart (of internationaal
paspoort of gelijkwaardig document) voor te leggen. Dit geldt voor deJ16, M16of JM16
competitie en alle oudere leeftijdscategorieën. Reglementen van de Vlaamse
Handbalvereniging vzw 60
2. Speler/speelsters en officials die te laat komen, moeten hun lidkaart voorleggen aan
de wedstrijdsecretaris/tijdopnemer. Deze laatsten lichten de scheidsrechters in tijdens
de pauze of na de wedstrijd. Reglementen van de Vlaamse Handbalvereniging vzw 61
3. Kan een speler/speelster of official zijn lidkaart niet voorleggen, moet men het
identiteitsbewijs voorleggen. De scheidsrechters zullen de betrokkene(n) op het
wedstrijdformulier vermelden volgens art. § 5.2.1.G.
4. Als een speler/speelster of official noch lidkaart, noch identiteitsbewijs kan
voorleggen, mag de speler/speelster slechts spelen en de official slechts op de
wisselspelersbank plaats nemen, als de ploegaanvoerder de identiteit van de
betrokkene (naam, voornamen, plaats en datum van geboorte en laatste verblijfplaats)
op zijn eer bevestigt.

 Info beschikbaarheid zaal voor U12 tornooi 31 maart
 Info beschikbaarheid zaal voor finaledag U14
 Verslag regio scheidsrechters comité
 Deelnemers cursus tafel off regio te Brugge
 Vraag Eeklo – en DHC Waasmunster ivm aanwezigheid algemene vergadering antwoord
Guido

 Vraag DB Gent organisatie cursus TO VHV eind oogst 19 Ok vragen om datum te
verschuiven naar een datum na de verplichte tweejaarlijkse bijscholingen .

 Vraag Guy Kerremans info over bijscholing sr omgaan met kritiek factuur aan VHV tav
handbal Oostwest ,adres VHV het drukwerk kan eventueel op VHV secretariaat , znaiet
met off factuur aan VHV net als hiervoor .

 Uitnodiging G galabal Uilenspiegel
UIT :

 Nacompetitie M17 aan betrokken clubs
 Negatief antwoord aan DB Gent en Eeklo ivm mogelijkheid deelname ander tornooi
voor U12-10-8

 Vraag aan VHV rangschikking 2de nationale , probleem wordt opgelost
 Vraag aan alle clubs mogelijke deelnemers aan M14 eindronde VHV in Limburg

 Vraag aan clubs organisator voor eindronde J14 VHV kosten ten laste van regio Guido
stuurt een nieuwe mail aan alle clubs

 Uitnodiging cursus TO Regio te Brugge
 Toelatingen voor DB Gent en Thor handbal
 Uitnodiging cursus TO Regio in Roeselare
 Stand van zaken begeleiding jsr met bericht aan regio comp. leider

5. Competitie senioren en jeugd


FF M17 Desselgem 17/02 en 23/02 Boete zal worden toegepast , Guido neemt
contact met Desselgem om dat voor volgende tornooien te proberen
voorkomen .

 Gegevens M17 nacompetitie voor link op website Oostwest
 Wat met U12 tornooien in West op 30 maart , ook datum regiotornooi in Gent
Tim heeft aan de clubs een mail gezonden met de vraag om in te schrijven in het
regiotornooi in Zwijnaarde.

6. Scheidsrechters
 Sr Vanhaecke M afwezig M17 op 16/02 Izegem – Brabo
 OX001 Kortrijk Schoten volgens aanduiding Baita geleid door Baita - Doise met
onkosten

7. Begeleiding jsr
 De begeleiders zullen op de volgende vergadering van het DB 8 april worden
uitgenodigd.

8. Website
 De Nacompetitie M17 is terug te vinden op de regiosite onder nieuws
 Voorstel vernieuwing, aanpassing website lijkt ons een goed idee we vragen aan Marc
om dit op een van de volgende vergaderingen ( mei )te komen tonen , toelichten .

9. Financiën
 De financiële resultaten van 2018 en het voorstel voor begroting 2019 zal aan
de clubs worden overgemaakt voor de algemene vergadering van 25 maart

10. Selecties


De mails ivm met de selectiewerking zal worden doorgezonden aan de leden van het
DB .

11. Varia .


Voorbereiding algemene vergadering Guido zal een PPT maken om de
algemene vergadering in goeden banen te leiden

Volgende

vergadering 8 april 20.00u Vip zaal Hekers Zwijnaarde

