Verslag vergadering DB 10/12//2018
Aanwezig : - Erik Van Aerschot - Guido Moeyersoons (verslag) Adamczyk Mieczyslaw - Tim Holvoet - François Lievens - Filip
Soetaert
Verontschuldigd : - Karl Laverge - Andre Vangroenweghe
1. Woord van de voorzitter
 We wensen aan de 5 nieuwe scheidsrechters alle succes met hun taak als
scheidsrechter .

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 :

 Deelnemers (4) cursus tafel regio in Dendermonde
 Wedstrijdverschuivingen te veel om goed te zijn .
 Resultaten Kids Day Heist op den Berg
 Vraag Warmste week actie HC Aalst op de regiosite OK
 Juiste gegevens cursus jsr in Zwijnaarde 3-4 jan 19
 Vraag Kelly HC Evergem , extra kolom met plaats U8-10 en 12 tornooi doorgezonden
aan webmaster OK

 Vraag penningmeester VHV opende documenten , bewijzen van uitgaven
 Verslag sr com Oost West 28/11
 Vraag DB gent cursus regio TO op 12 jen 19 om 13u30 Hekers ( ok )
UIT :

 Aanvraag jsr cursus aan SRcom VHV = > antwoord ok
 Verslag cursus tafel off VHV in Kortrijk aan VHV secretariaat voor publicatie in HB7
 Voorstel wedstrijd j14 Dendermonde => ok Dendermonde
 Voorstel wedstrijd j16 Thor handbal => reactie van Thor niet akkoord verschoven
naar volgende maand

 Vraag aan penningmeester VHV ivm stortingen op regiorekening
 Vraag van Penningmeester VHV formulier kostenvergoedingen regio bestuursleden.
 Planning cursus jsr te Gent jan 2019
 Vraag aan clubs , gegevens sporthal voor welpen en pag tornooien voor op de
regiosite

5. Competitie senioren en jeugd
 Problemen bij Ap Kuurne Guido zal contact opnemen met Karl om info

6. Scheidsrechters
 Clinic => raming kosten 400€ is niet heel duidelijk . Het regiobestuur staat achter
het initiatief maar Guido zal aan Guy via mail vragen wat daar juist allemaal in
zit , voor hoeveel sr dat voorzien is .
 Omdat het tot september zal duren voor de sr worden geïnformeerd over hun
fouten bij de wedstrijdvergoedingen zal Guido aan de aanduiders vragen om
het document met de vergoedingen naar iedereen door te sturen .

7. Begeleiding jsr
 Verslag bijeenkomst zie na dit verslag

8. Website
 Blijkbaar zouden de verslagen van het scheidsrechters comité en het sportcomité
onder dezelfde knop staan , Guido zal nakijken en informeren of dat kan aangepast
worden .

9. Financiën
 Bedragen op de rekening is voorschot afrekening 2017 + bijdrage 2€ per regio
lid
 Boette ivm leveringsplicht B ploegen blijft behouden zoals in 2016 besproken
maar zou wel best op een of andere manier jaarlijks in het regelement
opgenomen worden

10. Selecties


Uitnodiging U17 VHV selectie

11. Varia .





Mogelijkheid uitrusting sr Oost West via David Van Dorpe voor de
regioscheidsrechters . Guido vraagt aan de aanduiders over het aantal enkel
in regionale wedstrijden leiden en neemt dan contact op met David om een
overeenkomst op te maken naar analogie met regio AVB .
Het is dit jaar aan Oost West om de Vlaamse jeugdfinales te organiseren .
Guido zal aan alle clubs een mail verzenden , het zou jammer zijn indien
niemand uit onze regio zich kandidaat zou stellen voor de organisatie .
Spelers die niet speelgerechtigd waren wegens ontbreken van medisch attest
of omdat ze recreant waren is nu uitgeklaard en opgelost .

Volgende

vergadering 14 januari 19 20.00u Vip zaal Hekers
Zwijnaarde
HOW JSR 10 dec
Aanwezig voor HOW: Erik Van Aerschot, Guido Moeyersoons, Filip
Soetaert, Francois Lievens en Mieczyslaw Adamczyk
Aanwezig voor JSR coachingteam: Jochen Janssens, Simon
Depoortere en Erik Van Mele (verslag)
Update tornooien
Roeselare (5jan): geen M14 wegens te weinig interesse dus enkel
mogelijkheid op zaterdag bij M16/J16. Eventueel opteren om senior
SR aan JSR te koppelen (ev met rotatiesysteem)
SDP volgt op en kan aanwezig zijn als coach (ev + EVM)
Dendermonde (6 april): JJ volgt verder op. Coaching JJ + EVM
Izegem (20 april): SDP bezorgt zsm de leeftijdcategorieën. Coaching
SDP + EVM + JJ
Arteveldecup/Gent: zelfde mogelijkheden zoals vorig seizoen,
eventueel vragen op om op de 2e tornooi dag ook J14 te kunnen
fluiten.

Lokeren: nog geen verdere info
Eeklo: tornooi gaat misschien niet door. FL volgt op.
Extra mogelijkheden:
J14/M14 promo, Kids day, Regio J12 tornooi Gent (30/31 maart)
Contact clubbegeleiders
GM schrijft clubs aan met de vraag om de contactgegevens van de
JSR-clubbegeleiders te bezorgen.
Deze kunnen dan hun jonge scheidsrechters aanmelden.
Zeker ook meedelen dat de clubs die niet meedoen aan JSF ook
welkom zijn om hun jonge scheidsrechters naar het HOW project te
sturen.
Extra coach
SDP heeft F-A Bruneel gepolst, deze heeft, voorlopig, nog geen
interesse.
Vergoeding
Vergoeding voor begeleiding in 1 (volledige) wedstrijd: 18 euro
(idem senior-begeleider)
Varia
Mogelijkheid bekijken om hulpmiddelen te gebruiken bij het
coachen: “oortjes” + video
Navragen bij regio AVB wat junior-scheidsrechters cursus precies
inhoudt (EVM vraagt na)
JJ heeft voorstel evaluatiedocument aangemaakt. De coaches
bespreken en bewerken dit apart na het einde vd vergadering

