Verslag vergadering DB 11/12/17

Aanwezig : Filip Soetaert - Erik Van Aerschot - Guido Moeyersoons
(verslag) - Andre Vangroenweghe- Adamczyk Mieczyslaw –
Lievens François- Hugo Van Audenhove
Verontschuldigd : - Tim Holvoet - Karl Laverge
1. Woord van de voorzitter
We willen HBC Izegem proficiat wensen met het behalen van de ¼ finale van de BVB .
Ook onze nationale dames willen we proficiat wensen met hun winst tegen de VS .

2.

Goedkeuring verslag vorige vergadering .
Het verslag en wordt goedgekeurd en naar de clubs verzonden.

3.

Nazicht nog niet afgewerkte items
 Hoe zit het met ons voorstel , hervorming leveringsplicht ? opnieuw doorsturen
aan Marc Van Der Mieren om verder te bespreken .
 Project begeleiding jsr samenkomst , er zal reclame gemaakt worden voor ons
project op de volgende cursus jeugdscheidsrechter .
 Hoe zit het met de lesgevers in onze regio ? Vraag stellen aan VHV + wat zijn de
voorwaarden om VHV lesgever te worden. We stellen de vraag aan Sus Evers
om dit voor onze regio op te nemen . ( Guido zal contact opnemen )
 Herverdeling boetes jeugd ? word bij de VHV penningmeester besproken. Is
besproken met de penningmeester en zullen in mindering gebracht worden op
de rekening van de clubs via de VHV .

4.

Brieven/mails in, uit
IN : Vraag Karl i.v.m. boetes A. Kortrijk vorig seizoen

 Mail VHV i.v.m. schorsing selectietrainer
 vraag Uilenspiegel i.v.m. leeftijd speelster Roeselare M14
 vraag uitleg regioboete Eeklo i.v.m. OB via VHV (2*) doorgezonden naar Hugo .

 Vraag Tim i.v.m. toegankelijkheid VHV database doorgestuurd aan VHV
 Heel wat wedstrijdwijzigingen
 Vraag A Kortrijk cursus Tafel off regio in jan 18
UIT : antwoord aan Guy Kerremans i.v.m. verplaatste wedstrijd Sr toch aanwezig .
 Antwoord aan uilenspiegel ivm algemeen FF en puntentelling.
 Verduidelijking naar Oost Vlaamse scheidsrechters en aan duiders ivm
wedstrijdwijziging uren op 00.00
 verslag DB van 13 nov aan clubs
 Vraag aan VHV i.v.m. automatische mail bij wedstrijdwijzigingen

5.

Competitie senioren en jeugd

OA035 niet spelgerechtigde speler Lokeren Jorre staat op het wedstrijdblad , dit is
ingevuld door de wedstrijdsecretaris , hij was echter uitgeschreven. Hierdoor kunnen wij
enkel veronderstellen dat hij heeft gespeeld=> FF ten nadele van HC Lokeren , FF boette
toepassen.

6.

Scheidsrechters
 De vraag vanuit het sr comité wordt gesteld om de J16 toch te laten leiden door
2 scheidsrechters als het beginnende sr zijn wordt door het regio DB aanvaard ,
aan de aanduiders wordt gevraagd zelf te beslissen wanneer ze ervaren genoeg
zijn .

7.

Website
 Op dit moment geen opmerkingen

8.

Financiën
 Nieuw document vergoedingen vanuit VHV dit word getekend door alle
aanwezige leden , de verontschuldigden zal Guido via mail doorsturen en vragen
om te ondertekenen en terug te mailen.
 Onze tegoeden voor cursussen boetes en inschrijvingen per ploeg zouden in
2018 op onze rekening gestort worden .
 Er wordt een nieuwe vergadering met de regiopenningmeesters voorzien in 2018

9.

Selecties
 We hebben nog steeds geen info ontvangen van en over de geselecteerde
spelers en speelsters. Guido neemt contact met de trainers .
 De uitslagen van het laatste IRT zijn nergens terug te vinden , wij vinden dat
jammer .

10. Varia .
 Datum voorstel alg vergadering regio volgende vergadering .
 Hugo neemt definitief ontslag uit het regio DB , wij betreuren zijn beslissing , maar
wensen hem toch te bedanken voor zijn inzet voor onze regio vanaf de start.
 We stellen vast dat in de regio AVB opnieuw cursussen zijn doorgegaan het is jammer
dat wij daar geen info over ontvangen , Guido zal een mail sturen naar secretariaat AVB
om info over de cursussen uit te wisselen .
Volgende

vergadering 8 januari 2018 20.00u Vip zaal Hekers
Zwijnaarde

