Verslag vergadering DB 10/09/2018

Aanwezig : - Erik Van Aerschot - Guido Moeyersoons (verslag) Adamczyk Mieczyslaw - Tim Holvoet - Andre Vangroenweghe - Filip
Soetaert
Verontschuldigd : - Karl Laverge - François Lievens
1.

Woord van de voorzitter
We wensen alle clubs veel succes in het nieuwe seizoen en hopen op een blijvende
sterke vertegenwoordiging in zowel de BHB als de VHV reeksen .

2.

Goedkeuring verslag vorige vergadering .
Het verslag wordt goedgekeurd en mag aan de clubs en de VHV worden verzonden.

3. Nazicht nog niet afgewerkte items
 Hoe zit het met ons voorstel , hervorming leveringsplicht ? Van uit AVB is er ook een
voorstel . Er komt beweging in het dossier maar wachten op de nieuwe chef
scheidsrechter .

 Project begeleiding jsr samenkomst , er zal reclame gemaakt worden voor ons project
op de volgende cursus jeugdscheidsrechter . We kunnen dit enkel tot stand brengen
als we voldoende medewerking krijgen van alle clubs .We vragen aan de clubs
wanneer ze in interessant tornooi organiseren waar ze akkoord zijn om jonge sr met
begeleiding te laten fluiten . Hiervoor zal Guido een afzonderlijke mail sturen naar alle
clubs . ( verslag van de vergadering begeleiding meesturen )

4. Brieven/mails in, uit
IN :

 Vraag Evergem ivm Nederlandse ervaren scheidsrechter Erik zal contact opnemen ,
om de begeleiding uit te breiden dienen we eerst ons project beter op de rails te
krijgen .

 Vraag Eeklo ivm onduidelijkheid kalenders
 Vraag DB Gent ivm

• tweede cursus TO cursus voorlopig nog niet , in Waasmunster op dit
moment nog maar 2inschrijvingen .
• cursus sr Guido zal mail opnieuw doorsturen naar alle clubs
• cursus jsr , voorlopig aanvraag van Roeselare in de herfstvakantie
• data welpentornooien komen er aan .
 2 inschrijvingen voor cursus TO in Waasmunster
 Uitzondering hc lokeren ok maar max 2 per wedstrijd Guido stuurt document
 Uitzonderingen HC Thor ok Guido stuurt document
 Uitzonderingen HC Desselgem ok maar max 2 per wedstrijd Guido stuurt
document
 Uitzondering HC Schoten ok Guido Stuurt document
 Uitzondering HC Eeklo ok Guido stuurt document
 Uitzondering O Brugge ok Guido stuurt document
 Jakob Dhaene Tornooien voor U8 en U10 kunnen in Wevelgem niet doorgaan
wegens gebrek aan spelers . Tim zal mail sturen en vragen hoe het verder
gaat.
 Nog een aantal wedstrijdgegevens .
 Wedstrijdwijzigingen (veel)
UIT
 Wedstrijdgegevens aan de clubs voor wedstrijden M14 in Exel document door
problemen met rooster op de site VHV nogmaals doorsturen , eventueel met de
andere reeksen M17 J16 en J18


Vraag om wedstrijd gegevens DHC Waasmunster , O Brugge

5. Competitie senioren en jeugd
 Regelement 18-19 samen met administratieve kosten ok , mag
doorgezonden worden aan webmaster en de clubs .
 Een speler aanwezig van Apoloon Kuurne is inderdaad ff maar wat met het
verder verloop ?

6. Scheidsrechters

 Guy Kerremans heeft zelf een mail verzonden ivm sr cursus start op 3 okt
in Gent Hekers . Guido zal mail nogmaals doorsturen naar alle clubs .
Vooral duidelijk in West Vlaanderen is zeker een tekort wat problemen zal
geven in bepaalde weekends , maar over heel de VHV is dat nodig .
 Kwalificatietornooi , zo een groot tornooi is moeilijk voor aanduidingen +
zijn ook nergens te vinden op de site .

7. Website
 Mail van webmaster , blijkbaar komt niet alle info bij hem door reden ? .
Guido zal bellen om dat probleem op te lossen,.

8. Financiën
De verplaatsingen van de laatste vergadering van de sr zijn nog niet uitbetaald , de
nodige documenten zijn nog niet in orde . Guido zal een mail aan alle leden van het
regio sr com met vraag om dat document te tekenen.

9. Selecties
10. Varia .
 We vragen ons af of wij als regio een infomoment moeten organiseren over de
nieuwe wet over het statuut verenigingswerk. er staat een link op de VHV site
Volgende
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