Verslag vergadering DB 13/03/17

Aanwezig : - Erik Van Aerschot - Guido Moeyersoons (verslag) Adamczyk Mieczyslaw Verontschuldigd : Filip Soetaert – Tim Holvoet - Andre
Vangroenweghe - Karl Laverge- Hugo Van Audenhove
1. Woord van de voorzitter
We wensen A Kortrijk proficiat met het behalen van de titel in Liga 1

2. Herinstallatie DB Regio .
Wegens onvoldoende in aantal wordt dit punt verschoven naar volgende vergadering .

3.

Goedkeuring verslag vorige vergaderingen .
 Verslag alg vergadering zal via mail naar de leden DB gezonden worden ter
goedkeuring .
 HC Groot Berlare dient in de adreslijst regio te worden bijgevoegd

4.

Nazicht nog niet afgewerkte items
We willen dit punt toevoegen aan de agenda van de vergadering als to do lijst om onze
voorstellen op te volgen
 Hoe zit het met ons voorstel , hervorming leveringsplicht ?
 Project begeleiding jsr samenkomst , timing …

5.

Brieven/mails in, uit
Uit : werkingsverslag Regio aan VHV voor Jaarboek

 nacompetitie voor senioren heren P ploegen
 Nacomp voor senioren heren R ploegen
 Competitie rooster voor J12
 Nanacomp voor J16 .
 Meerdere vragen aan VHV om nacompetities op site te plaatsen

 Vraag deelnemers aan M14 tornooi voor deelname aan VHV eindronde M14.
In : Wedstrijdgegevens van de meeste ploegen
 Uitnodiging SVS scholen finale west Vlaanderen
 Vraag Brugge i.v.m. nacompetitie J16
 Vraag damesdag vanuit VHV .
 Vraag van webmaster naar verslagen DB jan en febr 17
 Vraag DB Gent waarom J12 R ploeg => antwoord Guido

6.

Competitie senioren en jeugd
 De nacompetitie voor de J/M12 lukt niet om deze op de site VHV te krijgen dit
geeft nogal wat problemen , gelukkig begrijpen de clubs de problemen .
 HC Aalst OB061 Brabo Denderbelle – Aalst 11/02 FF ten nadele van HC Aalst ,
boete wordt toegepast .
 HC Aalst kan geen zaal krijgen voor J12 op 11/12 maart , ze kijken uit naar
andere datum , ok na akkoord andere 2 ploegen .
 Verplaatsing J/M 12 brabo naar 1 april , akkoord van tegenstrevers ok .
 Nieuwe data voor uitgestelde wedstrijden ? indien nog niet ok voorstel
minnelijke schikking verzenden .
 Foutje competitieleider ivm J18 Roeselare - Lokeren verplaatsing zal
terugbetaald worden door penningmeester na toezenden bewijs.

7.

Scheidsrechters
Nog geen officieel antwoord betreffende ons voorstel wijziging leveringsplicht.
Datum bijscholing scheidsrechters ?
Kan de vergadering van het sr com Oost West ook gebeuren in de Vip zaal Van
Sporthal Hekers te Zwijnaarde ( financieel interessanter + we steunen iemand uit het
handbal )

8.

Website
 Er ontbreken nog een aantal uitslagen van welpen en pagadder tornooien
hierdoor komen clubs in problemen voor het jsf
 Regio Oost
 5 of 6/11 Temse
 20/11 Eeklo
 04/02 Dendermonde

 05/02 Temse
Regio West
 24/09 Kortrijk
 06/11 Wevelgem
 05/06 Kortrijk
 14/01 Roeselare
De uitslagen van de J/M12 driehoeks tornooien worden enkel naar Hugo en de
competitieleider gezonden samen met de deelnemerslijsten , enkel Guido stuurt
door naar webmaster .

9.

Financiën
 budget voorzien voor begeleiding nieuwe jeugdscheidsrechters vergoeding km
snelste weg volgens VHV com lid . Vergoeding per wedstrijd overeen te komen
met begeleiders .
 Voorstel om de boetes voor de jeugdwedstrijden voor tekorten op
wedstrijdformulieren van het lopende seizoen opnieuw via verdeelsleutel
terug te laten vloeien naar de clubs met jeugdwerking .

10. Selecties
 We zijn nog steeds wachtende op het antwoord op onze vraag van enkele
maanden geleden aan de selectietrainers .
11.

Varia .

 Evaluatie voorstel “ opwaardering jeugdcompetitie regio’s” Hierdoor wordt de
regiocompetitie opgewaardeerd maar we gaan van 9 naar 4 hoogwaardige
tornooien wat negatief is . Voor onze regio gaan we van nu 4 ploegen naar
max 3 ploegen wat zeker in ons nadeel is.
 Kandidaten begeleiding nieuwe jeugdscheidsrechters, organisatie, timing
enz…hoe zit het met deze bespreking ?
 Organisatie finales J14 en M14 op zaterdag 29 april te Zwijnaarde Hekers .
 Organisatie cursussen: T.O VHV begin sept 2017 , TO Regio organisatie van
club (timing en lesgevers ?)
 Scheidsrechter cursus begin seizoen 17-18
 Jeugdscheidsrechters (aantal beperken ?)
 Bijscholingen T.O. VHV juni Gent sept Brugge , Kortrijk , Lokeren ,
Buggenhout.
Naar alle clubs zal een evaluatiedocument verzonden worden i.v.m. M17
competitie van afgelopen seizoen , in het bijzonder naar de deelnemers.
Kandidaat beheerder Regio bestuur F Lievens we zijn met te weinig om
hierover nu een beslissing te nemen , naar volgende verg voor eventuele
coöptatie .
 De ontmoetingsdag voor j12 gaat door op 22 of 23 april , hiervoor zoeken we
nog een medeorganisator liefst in Gent .
Geen regio kandidaten bekend om de open gekomen plaats(en) in de
beheerraad VHV ?
( regio Oostwest heeft voorrang.)
 Er worden opnieuw t shirts voorzien voor de kampioenen Guido informeert
naar kostprijs

Datum evaluatievergadering jeugd maandag 15 mei Vip zaal sporthal Hekers
Zwijnaarde ?

Volgende

vergadering 10 April 2017 20.00u Vip zaal Hekers
Zwijnaarde

