Verslag vergadering DB 06/01/2020
Aanwezig : - Andre Vangroenweghe - Guido Moeyersoons
(verslag) - François Lievens - Tim Holvoet - Filip Soetaert Adamczyk Mieczyslaw- Erik Van Aerschot
Verontschuldigd : Karl Laverge
1. Woord van de voorzitter.
We willen iedereen een gelukkig , gezond en voorspoedig 2020 met vele sportieve successen
toewensen .
We willen de organisatoren van het vierlandentornooi te Lokeren feliciteren met de goede
organisatie .

2. Goedkeuring verslag vorige vergadering .
Het verslag van de vorige vergadering is goedgekeurd en reeds aan de clubs en de VHV
verzonden.

3. Nazicht nog niet afgewerkte items
Briefing Vergadering regio penningmeesters met VHV penningmeester 3/10 was er een
eerste bijeenkomst volgende vergadering 25/11 te Lokeren is verschoven naar
13/01/20

4. Brieven/mails in, uit
IN :



Vraag medewerking vierlandentornooi van uit de regio



Uitnodiging vergadering regio’s op 13 jan te Lokeren



Aanwezigen cursus regio tafel off te Eeklo



Inschrijvingen jsr cursus te Lebbeke



Vacature trainer nieuwe club in Lier => doorgezonden aan webmaster



Vraag Brabo Denderbelle ivm u8-u 10 tornooien januari 20 voorstel Evergem zondag
22 maart ok



Vraag publicatie cursus aspirant initiator te Eeklo op de regiosite => doorgezonden
aan webmaster



Vraag DHC Waasmunster cursus jsr tijdens de paasvakantie 2020 Guido zal vraag
stellen aan VHV sc .
UIT :



Document over ons voor nieuwe site



Vraag aan Guy , Walter en Jef , wat ze hebben aangerekend voor de regio via de VHV
verenigingswerk .



Cursus jsr volzet

5. Competitie senioren en jeugd
 wedstrijdverschuivingen blijft een probleem zowel voor de aanduidingen als
voor de competitie leider .

6. Scheidsrechters
 Verslag vergadering sc Oostwest van 4 december 19 => doorgezonden aan
webmaster voor publicatie op de regiosite .
 Overzicht van de waarnemingen , wie , waar , door wie en wanneer . Wij
hadden graag een overzicht zodat wij een zicht hebben op het budget voor
ons voorzien vanuit de VHV .
 Leveringslicht J18 en M19 , hoe zit dat in de andere regio’s zal ook besproken
worden op de vergadering met de andere regio’s. Hieromtrent staat in het
verslag van het sc OW , in Limburg is er wel een vorm van leveringsplicht maar
in AVB helemaal niet . Voor de B ploegen bij de senioren zijn wij de enigen die
dat toepassen volgens de VHV reglementen , hierdoor denken wij wel enkele
clubs te hebben die hierdoor geen ploeg inschrijven .
 De verplaatsingsvergoeding van de sr via de VHV blijft een probleem , vooral
voor korte verplaatsingen , hiervoor wordt naar een oplossing gezocht maar
dient ook op BHB niveau hetzelfde te zijn .
 Het zou opportuun zijn dat het src OW maar ook VHV eens zou nagaan wat de
reden is van het afhaken van een aantal scheidsrechters , op deze manier kan
je daar proberen iets aan te doen .

7. Begeleiding jsr

 Planning vergadering met de medewerkers op 6 januari ’20 om 20.00u Hekers
 De begeleiders zullen alles in het werk stellen om naar het tornooi van Izegem en
DB Gent begeleidingen te doen . Guido zal aan VHV jsf vragen wie binnen de
clubs de begeleidingen doet om op deze manier de wat meer ervaren jsr uit te
nodigen en te kunnen begeleiden .

8. Website


Planning vergadering nieuwe website 29 jan 20 te Zwijnaarde

9. Financiën
 Vrijwilligersovereenkomsten Marc en Jonnay , doorgezonden aan VHV +
bewijzen betalingen
 Aankoop laptops? We stellen ons de vraag wat het beleid hieromtrent is vanuit
de VHV .
 Vanuit de VHV wat hebben wij eigenlijk nog te goed ?

10. Selecties
 De meisjeselectie zal dubbel zo veel trainen , een tweede keer in Roeselare . De
selectietrainer vraagt om een mail naar alle clubs te zenden om meer meisjes
naar de selectie te sturen .
 Als regiobestuur zouden we wel graag de aanwezigheden , zowel van de jongens
als de meisjes op de trainingen doorkrijgen .
 I.v.m. de bijkomende trainingen zal Guido contact opnemen met Jelle , om te
informeren over de huur van de zaal door de regio .

11. Varia .
 Algemene vergadering , vragen aan VHV hoe dat eigenlijk zit .
 Afzeggingen van sr op het laatste moment blijven een probleem deels ook door
late wedstrijdwijzigingen .
 We zouden graag hebben dat iedereen eens de laatste HB7 van 2019 eens
aandachtig leest .
 We hebben een voorstel voor een nieuw lid voor de raad van bestuur VHV Julien
Decin zal enkel vergaderingen van de RVB VHV bijwonen vooraleer zich officieel
kandidaat te stellen.
Volgende

vergadering 3 februari 20.00u Vip zaal Hekers
Zwijnaarde

