Verslag vergadering DB 6/08/2018

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

Woord van de voorzitter
Hopelijk heeft iedereen genoten van het verlof en kunnen we met nieuwe moed aan
het werk voor het nieuwe seizoen . We staan wel als bestuur open voor opmerkingen
maar vragen toch een beleefdere toon van sommige mails .

2.

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

3. Nazicht nog niet afgewerkte items
 Hoe zit het met ons voorstel , hervorming leveringsplicht ? Van uit AVB is er ook een
voorstel . graag hadden we toch op een of andere manier een antwoord hierop vanuit
de VHV .

 Project begeleiding jsr samenkomst , er zal reclame gemaakt worden voor ons project
op de volgende cursus jeugdscheidsrechter .contact opnemen met Izegem en DB Gent
om mogelijkheid te onderzoeken om de jeugdscheidsrechters daar in te zetten met
begeleiding . 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 .

4. Brieven/mails in, uit
IN :



Mail HC Aalst ivm kalenders Filip zal hierop antwoorden .



Verslag regio sr com Oostwest . zie verder bij scheidsrechters .



Vraag cursus TO in Waasmunster telefonisch contact Erik Guido zal aan sr com VHV
vragen of dat op een dag 4 uur mag .



Vraag DHC Waasmunster bewijs M14 seizoen 16-17 antwoord Guido



Vraag aanpassing leveringsplicht Oost West ivm M19 Brabo Denderbelle voor
publicatie (wijziging) in HB7



Vraag uitzondering HC Schoten M14 ok maar dan worden ze B ploeg



Vraag DB Gent uitzondering M17 ok maar dan worden ze B ploeg .



Enkele wedstijdgegevens van clubs + verschuivingen ( omwisselingen)



Vraag Knack Roeselare jsr cursus herfstvakantie Guido stelt de vraag aan VHV sr com
voor toelating .

UIT


Kalenders aan de clubs



Wijziging mailadres Guido Moeyersoons vanaf nu gmoeyersoons@gmail.com

5. Competitie senioren en jeugd
 Guido en erik zitten samen om het regelement aan te passen , op vraag
van de clubs een team time out per ontmoeting , in derde set geen time
out mogelijk.

6. Scheidsrechters
 Verslag sr com Oostwest 25 juni We gaan akkoord met de verhoging van de
vergoeding voor de begeleiding zoals in verslag wordt gevraagd .
 Verslag sc com VHV via HB7 . Wij betreuren dat een iemand dit verslag
gebruikt om bepaalde mensen in een negatief daglicht te plaatsen .
 De nieuwe overeenkomsten voor de vrijwilligers zijn aan Guy Kerremans
overgemaakt maar zijn nog niet getekend terugbezorgd aan de
penningmeester. Zolang dit niet in orde is kunnen (mogen) geen betalingen
worden uitgevoerd.
 Wat met de aanduidingen bij J16 , de clubs vragen een sr het regiosrcom
vraagt om twee sr te mogen aanduiden .
 De nieuwe sr cursus zal gegeven worden door Guy Kerremans .

7. Website
 de webmaster laat weten met verlof te zijn van 18 tot 28/08 guido zal de
nieuwe codes voor de verschillende competities opvragen bij de VHV eens
deze klaar zijn en doorgeven aan de webmaster voor de site .

8. Financiën
 Vanuit de VHV zijn de boetes die aan de clubs zijn aangerekend doorgestort
aan de regio .
 Het gesprek met de andere regio’s komt er aan volgens de vhv
penningmeester .
 Zolang de nieuwe papieren voor de vrijwilligersovereenkomsten niet
getekend kunnen (mogen) geen betalingen worden gedaan .

9. Selecties
 Er is opnieuw een screening dag(en) voor de regioselectie tijdens de trainingen
op Woensdag 5 en 19 september voor de meisjes geboren in 2003, 2004 en
2005
En Woensdag 12 en 26 september voor de jongens geboren in 2003 en 2004

10. Varia .
 Boetelijst dien aangepast aan nieuwe seizoen .
 Data van alle cursussen dienen doorgegeven min 1 maand op voorhand .
 Problemen met de aanmelding van de scheidsrechters ? voor West Vl is het
op dit moment -6 . Voor Oost Vl (nog) geen info
 Wat dient te gebeuren met sr die enkele jaren niet hebben gefloten of
bijscholingen hebben gevolgd => opnieuw een cursus volgen .
Volgende

vergadering 10 september 2018 20.00u Vip zaal Hekers
Zwijnaarde

