2. Geplande activiteiten 2018
2.1. Algemeen .








We streven er naar om komend seizoen ons beleidsplan verder op poten te zetten
met onze doelen op korte en middellange termijn voor onze regio.
We proberen de grootse regio voor ledenaantal te blijven en verder uit te breiden.
Maandelijks vergadering, elke tweede maandag van de maand, in de regio Gent,
behalve in de maand juli.
Het aantrekkelijk en up to date houden van de website regiohandbaloostwest
Het Regio Sportcomité activeren indien nodig.
Organisatie Algemene Vergadering
Organisatie, evaluatievergadering bij het einde van de competitie 2017-2018 in de
regio Gent met alle betrokken clubs

2.2. Organisatie competitie


Organisatie en beheer reguliere competitie 2017-2018








We voorzien
Regio-reeks(en) Heren handbaloostwest
regio-reeks Dames handbaloostwest
jeugdcompetities voor JM12, JM14, J16, J18 , M17 en of M14,hiervoor
zijn we afhankelijk van de wensen van de clubs
organisatie tornooien per regio voor JM 12-10-en 8

Beheer reguliere competitie 2017-2018

2.3. Scheidsrechters










organisatie scheidsrechters cursus voorzien in Oktober 2018
Organisatie cursus tafel off niveau VHV (2 dagen) begin seizoen in de regio.
Organisatie cursus Tafel off niveau Regio (1dag) door de club zelf gegeven maar
ook opengesteld voor andere clubs .
Bijscholing voor de provinciale scheidsrechters
Tweemaandelijkse vergaderingen van het regio scheidsrechter comité
Begeleiding van provinciale scheidsrechters.
Opvolging en begeleiding van jonge beloftevolle jeugdscheidsrechters door jonge
begeleiders binnen de clubs maar ook voor naburige clubs .
Cursus voor jeugdscheidsrechter in de regio Oost en de regio West
Clubs aanzetten om tolerantie, grotere sportiviteit en begrip voor de
scheidsrechters en jeugdscheidsrechters .

2.4. Opleidingen







Organisatie van een scheidsrechterscursus in onze regio, bij onvoldoende
kandidaten in samenwerking met de andere regio’s van de VHV
Organisatie jeugdscheidsrechter cursus per regio in samenwerking met de VHV
scheidsrechter commissie
Organisatie van een cursus tafelofficieel zowel op VHV als op regioniveau
We proberen om samen met de VHV een cursus aspirant initiator te organiseren in
de regio’s.
We proberen om elk jaar in onze regio een cursus initiator te organiseren.
We proberen om een bijscholing te voorzien voor onze jeugdtrainers door een
gerenommeerde trainer , van binnen of buiten onze regio , eventueel in
samenwerking met de VHV .

2.5 financieel


We blijven onze financiële situatie op de voet volgen. Bij een positief saldo wordt
voorziening aangelegd ter financieren van toekomstige projecten, vooral gesteund op
promotie, jeugd en opleiding.

