Verslag Scheidsrechterscommissie Regio Oost-West dd 27/06/2019 te Zwijnaarde
Aanwezig: Guy Kerremans, Wilfried De Boeck, Mieczyslaw Adamczyk, Stefaan Degryse, Frank Vandoorne
Verontschuldigd: Jef De Proft, Walter Janssens

1.Het verslag van de vorige vergadering 13-5-2019 werd goedgekeurd.
2. De inhoud van de laatste vergaderingen van het Regiobestuur, P.Sch.C. en VHV-Sch.C. werd
doorgenomen.
3. De aanmeldingsformulieren
In principe habben alle scheidsrechters het nieuwe aanmeldingsformulier via mail bekomen.
Maar voor de regio zijn die zeker nog niet allemaal binnen. Er werd beslist een mail aan de clubs te sturen
om hen erop te wijzen dat het ook hun verantwoordelijkheid is om op te volgen dat hun scheidsrechters
zich in orde maken. Geen aanmeldingsformulier, geen keuze systeem wil zeggen geen aanduidingen en
geen uitbetaling. Op termijn kan dit dus ook gevolgen hebben voor de leveringsplicht.
4.Bijscholingen
Guy legt ui dat de organisatie van de bijscholing van 9/9/2019 verloopt zoals gepland. Het dynamo-project
houdt zelf de inschrijvingen in zijn beheer. Dit wil zeggen dat de Sr’s zich daar moeten inschrijven en zo
hun aanwezigheid melden.
Dit is absoluut noodzakelijk. Voldoende inschrijvingen zijn nodig en ook financieel is het beangrijk.
Wat moet er gebeuren. Guy zal een mail doorsturen aan de scheidsrechters met alle gegevens.
Deze mail bevat twee linken.
1. Registratie: elke deelnemer moet zich registreren bij Dynamo.
2. Daarna kan men zich via de tweede link inschrijven voor deze bijscholing.
Reeds gekende kandidaten voor de nieuwe scheidsrechterscursus zullen ook uitgenodigd worden.
Stefaan heeft dit uitgeprobeerd en de registratie en inschrijving zijn gelukt. Hij kreeg een bewijs van de
inschrijving.
5. Km-vergoeding vanaf volgend seizoen
Blokkensysteem verdwijnt. Elke scheidsrechter van het koppel of alleen mag 0,20 eurocent per km heen
en terug aanrekenen.
6 Leveringsplicht
De lijst van de leveringsplicht is aan de VHV bezorgd.
7. Promoties
Het koppel Daeninck-Verhofstadt is voorgesteld voor promotie naar de B groep. Zij zullen drie
waarnemingen krijgen die positief moeten zijn. Aanwezig zijn op de bijscholing en slagen in fysieke en
spelregeltest is ook noodzakelijk.. Philippe Denis en Wilfried zagen ze aan het werk.
8. Waarnemingen van onze regioscheidsrechters
Guy bezorgde eenieder een tabel met alle resultaten van de waarnemingen uit het voorbije seizoen 20182019. Deze resultaten worden geanalyseerd. Koppels hebben zeker nood aan begeleidingen. Dit werd ook
benadrukt door het regiobestuur. Eén koppel is sterk gestart en vraagt bijzondere aandacht.
9.Briefwisseling
- Jochen Janssens wil actief zijn als scheidsrechter en vanaf volgend seizoen tellen voor de leveringsplicht
van HBC Dendermonde. Hij bezorgde de nodige documenten. Na onderzoek is gebleken dat hij inderdaad
in de laatste vijf jaar geen leveringsplicht voor een club heeft gehad.
De vraag wordt dus positief beanwoord.

- Blanckaert-Voordeckers: tijdelijke onbeschikbaarheid van Kelly. Indien Volkaert Nathalie niet meer
reageert kan Hanna eventueel tijdelijk gekoppeld worden aan Kim Janssens om wedstrijden op hun niveau
te kunnen blijven fluiten.
10. Datum volgende vergadering
Woensdag 4 september 2019 om 20u. in Heckers Zwijnaarde.

