Verslag vergadering DB 09/08/17

Aanwezig : : Filip Soetaert – Tim Holvoet - Erik Van Aerschot Guido Moeyersoons (verslag) - Adamczyk Mieczyslaw - Karl
Laverge
Verontschuldigd - Andre Vangroenweghe - Hugo Van Audenhove
1. Woord van de voorzitter
De voorzitter feliciteert het bestuur omdat alles , zoals aan de clubs beloof ,tijdig
kenbaar is gemaakt voor cursussen en bijscholingen . Enkel de competitie was wat
problematisch maar dat was iets waar wijzelf niets aan konden doen . We wensen
ook alle clubs succes voor het komende seizoen , dat de beoogde doelen worden
gehaald .We hopen dat 2 ploegen uit onze regio de overstap kunnen maken naar
tweede nationale door de hervorming van de competitie.

2.

Goedkeuring verslag vorige vergaderingen .
Na het bekijken van de boetes voor J18 en seniorenreeksen word het verslag
goedgekeurd .

3.

Nazicht nog niet afgewerkte items
 Hoe zit het met ons voorstel , hervorming leveringsplicht ?
 Project begeleiding jsr samenkomst , timing …
Er is een verslag gemaakt van de vorige bijeenkomst.
Op 18 september komen deze mensen opnieuw samen in Gent , opmaken van
een budget + verdere uitwerking , samen met iemand van het DB

4.

Brieven/mails in, uit
IN : Vraag HC Tielt verduidelijking leeftijden OK

 voorstel reglement welpen en pagaddertornooien vanuit VHV jsf . zal ook naar de
clubs gezonden worden en opgenomen als bijkomend reglement .

 Wedstrijdgegevens van verschillende clubs .

 Vraag A. Temse voor uitzondering ok , maar mag niet d bedoeling zijn om
alles te kunnen winnen . evaluatie rond nieuwjaar .
 Inschrijving 2 kandidaat sr van HC Aalst .Overgemaakt aan lesgever.
 Vraag Els Bal VHV tekenen forfaitaire onkostenvergoeding
 Vraag HC Eeklo probleem samenvallen competitie en BVB . (antwoord Guido
Verschuiven kan) .

UIT : Voorstel nieuw regelement aan regiobestuur .
 Kalenders voor de verschillende reeksen
 Melding fout aan VHV bij alle reeksen met 8 ploegen + vraag rooster J16 B
met 6 ploegen
 Data + andere gegevens voor bijscholingen en cursussen .
 Uitnodiging HC Erpe Mere, om aanwezig te zijn op DB (verschoven naar
volgende maand )
 Vraag om bijscholing tafel off in Waasmunster ipv in Lokeren (OK ).

5. Competitie senioren en jeugd
 Vraag A. Temse voor uitzondering zie brieven in .
 Jeugdwedstrijden dienen ten laatste aan te vangen om 18.00u !

6.

Scheidsrechters
Oplossing probleem Tim Daeninck en leveringsplicht
De aanmeldingsformulieren lopen heel slecht /sept in Aalst binnen .
Bijscholingen voor de scheidsrechters Oost Vl 8 sept in Aalst voor West op 11 sept in
Desselgem

7.

Website
DE nieuwe kalenders werden op de site geplaats
Guido zal het nieuwe samenstelling bestuur doorgeven aan onze
webmaster
.

8.

Financiën
 De laatste storting vanuit de VHV was eind dec 2016 , inschrijving ploegen
regio .
 Vanuit de VHV nog geen oplossing voor herverdeling boetes op
wedstrijdbladen jeugd opnieuw vragen aan VHV , Alex enz in cc zetten .
 We trachten om de lijst met boetes veel regelmatiger te laten verschijnen .

9.

Selecties
 DE eerste training begin september van de selectie zal dienst doen als
screening

10.

Varia .
Voorstel om na te gaan om een beker van Oost west te organiseren , reglementering
hieromtrent vragen aan regio Limburg .

Volgende

vergadering 11 september 2017 20.00u Vip zaal Hekers
Zwijnaarde

