verslag ALGEMENE VERGADERING REGIOOOSTWEST 2019
Maandag 25 maart 2019
1.
Aantekening aanwezigheden : 87 Brabo Denderbelle vzw ,144 HC Attila Temse vzw ,182 HC DB Gent
vzw , 198 Apoloon Kortrijk vzw , 212 HC Aalst vzw ,301 HBC Izegem vzw ,314 handbalclub Thor ,327 Elita
Buggenhout vzw ,353 HBC Evergem ,357 HK Waasmunster ,359 Desselgemse HC ,374 Knack Handbalteam
Roeselare vzw ,403 DHC Waasmunster vzw ,415 HC Olva Brugge ,417 Handbal Lokeren ,422 Elita Lebbeke
vzw,442 HC Tielt , SR com Oost West ( Guy Kerremans )
Vertegenwoordigd : 377 HC Eeklo vzw
Afwezig : 193 HBC Dendermonde 393 HC Grot Berlare
2.

Openingswoord door de voorzitter : De voorzitter verwelkomt alle clubs en Jelle Vonckx (VHV) hij
dankt ook de aanwezige clubs voor hun dagdagelijks inzet voor het handbal . Hij spreekt ook de hoop
uit dat de problemen met de competitiekalender met de nieuwe database opgelost zullen zijn .

3.

Jelle Vonckx geeft aan de hand van een PPT uitleg over selectiewerking VHV => BHB .
Vraag van de clubs om meer communicatie over aanwezigheden tussen regioselectie en club .
Vraag van club , hoe het niveau handbal opkrikken als de u16 en u 18 binnen de regio eigenlijk
competitie spelen zonder dat er iets aan vasthangt op het einde .

4.

activiteitenverslag 2018 Zie afzonderlijk bericht

5.

geplande activiteiten 2019zie afzonderlijk bericht opm. bij de meisjes zullen de leeftijden aangepast
worden .

6.

financieel verslag 2018 de club secretarissen hebben dit reeds ontvangen via afzonderlijke mail .
Er zijn geen opmerkingen

7.

voorstel begroting 2019 de club secretarissen hebben dit reeds ontvangen via afzonderlijke mail
Er zijn geen opmerkingen

8.
9.

Er waren geen ingediende interpellaties.
verkiezing nieuwe leden er wordt een oproep gedaan voor nieuwe kandidaten voor ons regiobestuur ,
dit kan eventueel nog op een later moment , toetreden kan dan via coöptatie . Het regiobestuur vraagt
en krijgt te goedkeuring om met dezelfde ploeg verder de regio handbaloostwest in goede banen te
leiden.

10.

varia
a) Clubs vragen zich af waarom het nodig is om een cursus tafeloff VHV te spreiden over 2 dagen , het
is nu al zo moeilijk om vrijwilligers te vinden voor zo vele taken binnen de club . Om dit te wijzigen zal
een interpellatie nodig zijn op de algemene vergadering VHV
b) Verschillende clubs vinden dat beginnende scheidsrechters na hun cursus te veel aan hun lot
worden over gelaten , vooral in het begin hebben deze nieuwe scheidsrechters veel begeleiding en
steun nodig .
c) Op de algemene vergadering van de VHV zal meer uitleg worden gegeven i.v.m. verenigingswerk en
wat dit voor gevolgen zal hebben voor de clubs .

11.

controle van de aanwezigheden alle clubs van bij de start zijn nog steeds aanwezig .

12.

sluiting van de vergadering door de voorzitter de voorzitter bedankt de aanwezigen en nodigt iedereen
een uit voor een drankje in de cafetaria .

