Verslag vergadering DB 08/10/17

Aanwezig : Tim Holvoet - Erik Van Aerschot - Guido Moeyersoons
(verslag) - Andre Vangroenweghe- Adamczyk Mieczyslaw –
Lievens Francois- Filip Soetaert
Verontschuldigd Karl Laverge- Hugo Van Audenhove
1. Woord van de voorzitter
We vinden het erg jammer dat opnieuw een jeugd ploegje FF moet geven in onze regio
competitie , ditmaal Elita Lebbeke bij de j18 .

2.

Goedkeuring verslag vorige vergaderingen .
Het verslag en wordt goedgekeurd.
Enkel voor de scheidsrechters bij j18 en j16 komt er een wijziging .

3.

Nazicht nog niet afgewerkte items
 Hoe zit het met ons voorstel , hervorming leveringsplicht ?
 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 ?
 Herverdeling boetes jeugd ? word bij de VHV penningmeester besproken .

4.

Brieven/mails in, uit
IN :

 Vraag uitzondering Desselgem Ok
 Vraag uitzondering Thor Handbal OK is een meisje
 Probleem Wevelgem mogelijke oplossing geen probleem om over te stappen
Guido antwoord

 Vraag uitzondering Erpe Mere OK => worden B
 Vraag bijkomende bijscholing TO Kortrijk op kosten van de club .

 Vraag Brugge ivm wedstrijd U12 Kuurne : dringend nieuwe datum overeen te
komen !

 Vraag en oplossing A Kuurne wegens te weinig spelertjes , samengestelde ploeg
=> B statuut

 Verslag vergadering scheidsrechters com . zie verder scheidsrechters .
 Vraag Evergem ivm welpen en pagadder tornooien . Erik zal antwoorden zie ook
verder .

 Vraag vanuit VHV penningmeester opnieuw tekenen vrijwilligers overeenkomst
jaarlijks te vernieuwen

 FF j18 Elita Lebbeke
UIT :
 Toelatingen aan een aantal clubs .
 Uitnodiging bijkomende bijscholing TO in Kortrijk
 Vraag regularisatie tafeloff naar aanleiding week van de vrijwilliger . Het
reglement VHV word toegepast , hierdoor regularisatie niet mogelijk . Wel
jammer dat deze mensen niet op voorhand op de hoogte waren , toch
hebben deelgenomen en wel slaagden voor de test .
 Boetes 2016-17 naar VHV voor facturatie aan clubs .

5. Competitie senioren en jeugd
 We stellen vast dat nog steeds clubs hun scan van het wedstrijdformulier niet
voorzien van het juiste wedstrijdnummer fout verzenden .
 Het tornooi in Harelbeke is niet doorgegaan , wij vragen ons af of iedereen de
nodige info heeft ontvangen en de mogelijkheid had om ergens anders deel te
nemen .
 Vraag Evergem ivm welpen en pagaddertornooien Guido maakt afspraak met
Eddy om naar een oplossing te zoeken .

6.

Scheidsrechters
 Het kan niet dat de scheidsrechters comité Oost West eigenhandig beslist om 2
scheidsrechters bij J18 aan te duiden , dit is een wijziging van ons regelement en
dient via het regiobestuur te gebeuren .

 We willen nu reeds contact opnemen met Sus Evers en Hugo Sels om eventueel
bij te springen voor het geven van cursussen en bijscholingen tafeloff en
scheidsrechter.
 We vragen aan het Sr com Oost west wat met de M17 voor het aanduiden van
scheidsrechters ,in AVB zijn dat jeugd of juniorscheidsrechters met steeds
begeleiding.
 Op welke manier kunnen we de scheidsrechters beter ondersteunen en laten
respecteren door de supporters maar ook door de trainers , nu haken jonge
mensen door voortdurende opmerkingen , kritiek snel af .
 Juniorscheidsrechter ,hoe zit dat in AVB cursussen , opvolging , aanduiding ,
leveringsplicht . Guido zal contact opnemen
 Het Sr com Oost west vraag om de vergoeding voor begeleiding van regio
scheidsrechters op te trekken naar 15€ we gaan hiermee akkoord .
 Guido heeft aan Desselgem en Eeklo gevraagd om voorstel data en
beschikbaarheid accommodatie gevraagd maar kreeg nog geen reactie hij zal een
herinnering sturen .

7.

Website
Er dienen nog enkele kleine aanpassingen gedaan te worden Guido zal dat
doorgeven .
Ook voor de VHV zijn er enkele aanpassingen noodzakelijk , Guido zal dat
doorgeven .

8.

Financiën







9.

Herverdeling boetes ? VHV ( Els Bal )onderzoekt hoe dat kan.
De boetes voor dit seizoen dienen in het volgende verslag te worden
gepubliceerd voor de maanden september en oktober .
Tegen de volgende vergadering nagaan wat we reeds hebben
ontvangen voor 2017 en wat we nog te goed hebben vanuit de VHV .
Alle vrijwilligers die een vergoeding ontvangen vanuit de regio dienen
elk jaar opnieuw de vrijwilligersovereenkomst in te vullen en te
tekenen .
Vanaf nu mogen nog enkel betalingen gedaan worden via de kaart van
de regio , niet meer voorschieten en nadien overschrijven .

Selecties




We hebben het programma van het volledige seizoen 17-18 via Gerrit
ontvangen .
11 november is er IRT in Kortrijk we vragen aan Gerrit en Linde of er
hulp verwacht word vanuit de regio en voor wat .
We willen de trainers uitnodigen op de regiovergadering van 13/11

10.

Varia .



Volgende

Filip geeft een uitleg over het statuut van de vrijwilliger , volgens hem
kan iedereen best de overeenkomst tekenen (maar is niet verplicht ,
dan moet hij zelf alles in orde brengen) , ook wie enkel zijn gemaakte
onkosten terugkrijgt ,voor deze een document waarin hij, zij die keuze
maakt . Hij zal dat aankaarten en navragen bij de VHV .

vergadering 13 november 2017 20.00u Vip zaal Hekers
Zwijnaarde

