Verslag vergadering DB 8/10/2018
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 willen als regio de mensen bedanken die hun hebben ingezet om in Wevelgem een
nieuwe club uit de grond te stampen jammer genoeg moeten we vernemen dat er op dit
moment geen activiteit meer is .
 We feliciteren Simon Depoortere en Wim Verschaeve met hun promotie tot A
scheidsrechter .
 We willen de nieuwe chef sr Philip Hendrix feliciteren en wensen hem alle succes .

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 zit beweging in het dossier ons voorstel om met 2 sr van een club samen
ook te kunnen tellen voor de leveringsplicht om samen 20 wedstrijden te fluiten komt
er op tafel .

 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 .

4. Brieven/mails in, uit
IN :



Vraag HC Aalst meisjes bij J16 toelating verzonden aan Aalst na overleg heeft Guido
de goedkeuring overgemaakt



Heel wat Wedstrijdwijzigingen



Vraag VHV ivm cursus sr afgelopen jaar voor toekenning legitimatiekaart geantwoord
en doorgezonden aan Guy Kerremans



Vraag Ap Kortrijk bijkomende cursus TO VHV in Kortrijk , dat kan min een maand op
voorhand kenbaar maken + voldoende kandidaten .



Vraag HC Aalst ivm balmaat bij j12 antwoord van Guido met uittreksel regelement



Vraag cursus TO regio door Thor handbal dat kan maar min een maand op voorhand
kenbaar maken + lesgeven vermelden .



Vraag DB Gent bijkomende cursus TO VHV dat kan min een maand op voorhand
kenbaar maken + voldoende kandidaten .



Vraag VHV verplaatsing wedstrijd thor handbal op dag IRT doorgezonden met vraag
door Guido geen reactie van de club , als er geen geselecteerde spelers zijn bij beide
clubs is dat geen probleem om toch te spelen .



Verslag vergadering sr com Oost West zie verder



Vraag cursus TO regio door hc Dendermonde . Dat kan , meer info over dag en uur ,
Guido zal dan kenbaar maken aan alle clubs .



Mail Trainster Evergem ivm indeling welpen en pagaddertornooien Guido Zal
antwoorden



Uitnodiging brainstorming Vlaamse meisjescompetitie RVB
UIT



Verslag vergadering oogst 2018



Kalender welpen en pagaddertornooien 18-19

 Vraag aan clubs organisatie jeugdtoernooi en gegevens
 Toelatingen aan verschillende clubs
 Uitnodiging cursus jsr in Roeselare tijdens herfstvakantie
 Aangepaste kalender met een aantal wedstrijduren voor welpen en pagaddertornooien
een webmaster .

 Geslaagden voor cursus TO VHV en de clubs

5. Competitie senioren en jeugd
 OB032 Senioren dames wat met DB Gent opstellen speelster zonder medisch
attest . Dit moet nog uitgeklaard worden door de VHV (database probleem), nog
geen definitieve beslissing mogelijk .

 OB004 Senioren dames opstellen niet meer aangesloten speelster Kortrijk . ff ten
laste van Kortrijk

 OB035 senioren dames opstellen niet speelgerechtigde speelster Roeselare . ff
ten laste van Roeselare

 Sommige clubs gaan wel redelijk ver in het gebruik van de geboortedata ipv
aansluitingsnummer , we willen de clubs er aan verwittigen dat wie niet is
aangesloten bij de VHV ook geen verzekering kan genieten , vooral bij iets oudere
leeftijden is dat niet verantwoord .

 Tekorten die zeker kunnen vermeden worden . Een overzicht
tekort
algemeen ff
ff bezoekers
handtekening teamverantwoordlijke
ontbreekt
kleur uitrusting beoekers
aansluitingsummer tereinafgevaardigde
ontbreekt
aansluitingsummer tereinafgevaardigde
ontbreekt
kleur uitrusting thuisploeg ontbreekt
geen tereinafgevaardigde op blad
kleuren thuisploeg ontbreekt
geen tijdwaarnemer op blad
geen uitslag via sms
uitslag sms te laat
uitslag sms te laat
uitslag sms te laat
uitslag sms te laat

Bedrag
€ 200,00
€ 75,00
€ 12,00
€ 12,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 12,00
€ 15,00
€ 12,00
€ 15,00
€ 12,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00

6. Scheidsrechters
 We ontvangen het verslag van het sr com oostwest . we willen het sr com attent
maken op het verschil tussen het vrijwilligersstatuut en verenigingswerker ,
eerstdaags zal een document op de VHV site verschijnen om dit te
verduidelijken .

 We zijn verheugd dat Willem Melange ( Kortrijk) in de toekomst ook de cursus
jsr zal kunnen geven in West Vlaanderen .

 De cursus sr loopt momenteel met 5 deelnemers .

 We staan met het regiobestuur positief tegenover het initiatief voor de
organisatie van een clinic voor de sr , we zouden echter graag wat meer weten
over de organisatie en de kostprijs? We kijken er naar uit .

7. Begeleiding jsr
 Naar aanleiding van het verslag van hun vergadering willen we graag weten hoe ze dat
verder gaan aanpakken . (Erik neemt contact )

 Voor de begeleiding op tornooien hebben Roeselare , DB Gent en Dendermonde
positief gereageerd . Dendermonde zal echter een probleem vormen wegens de
examens voor de actieve jsr. Indien er nog clubs zijn kunnen ze zich nog steeds
melden .

8. Website
 Er zijn wat problemen met de gegevens van de welpen en pagaddertornooien. Tim zal
een nieuw document aanmaken in dezelfde stijl als wat op de website staat maar met
duidelijkere gegevens .

9. Financiën
10. Selecties


Voor het IRT op 11/11 kunnen zeker wat helpende handen gebruikt worden om alles
klaar te zetten en de wedstrijdtafel te doen.

11. Varia .
 Nog steeds blijven clubs het foute mailadres van Guido gebruiken . het
nieuwe is gmoeyersoons@gmail.com

Volgende

vergadering 12 november 2018 20.00u Vip zaal Hekers
Zwijnaarde

