Verslag Scheidsrechterscommissie Regio Oost-West dd 11/3/2020 te Zwijnaarde
Aanwezig: Guy Kerremans, Wilfried De Boeck, Mieczyslaw Adamczyk, Jef De Proft, Frank Vandoorne,
Walter Janssens
Verontschuldigd: Stefaan Degryse
1. Het verslag van de vorige vergadering dd 15/1/2020 wordt goedgekeurd.
2. Belangrijkste punten van de laatste vergadering van de VHV-Sch.C.
Het voorstel van vergoeding voor verplaatsingen van korte afstanden van 8 euro werd door het PUC
(paritair uitvoerend comité) goedgekeurd. Maar het zal pas van toepassing worden vanaf het seizoen
2020-2021. Verscheidene leden van ons comité vinden dit spijtig. Het vastleggen van de km
vergoeding van 0,2 euro werd blijkbaar op 1 vergadering voor het seizoen in beperkt comité beslist.
Het optrekken van de vergoeding voor korte afstanden tot 8 euro daarentegen diende in verschillende
comités goedgekeurd te worden en wordt pas 6 maanden later van kracht. Begrijpe wie kan!!
Dossier vergoedingen/betalingen: de meeste dossiers zijn afgewerkt, maar er zijn er nog enkele die niet
in orde zijn waaronder een paar van onze regio Oost-West.
François Mulleners zal zijn interim opdracht als chef – scheidsrechter verder zetten tot het einde van
dit seizoen bij gebrek aan kandidaten voor deze functie. Wie zich geroepen voelt, kan nog altijd zijn
kandidatuur bij de VHV indienen.
Het reglement over de leveringsplicht is achterhaald en zal herbekeken worden.
Er zullen voor de play-offs nog bijscholingen georganiseerd worden voor de elite SR’s.
3. Nieuws van het regio bestuur
Geen nieuws te melden volgens Adam.
4. Waarnemingen en beschikbaarheidsformulieren
Guy deelt mee dat er al een 20 tal waarnemingen zijn gedaan in de regio Oost wat zeer positief is. Hij
vraagt aan de collega’s van de regio West om ook een inspanning te doen. Er zijn nog een aantal SR’s
die hun beschikbaarheidsformulier voor de 3de periode moeten doormailen.
5. Leveringsplicht
Guy vraagt aan Walter en Adam om de lijst met de leveringsplicht voor hun regio op te stellen tegen
de volgende vergadering. Walter voorziet weinig problemen in regio Oost. Adam zal dit controleren
voor regio West.
6. Datum volgende vergadering
Woensdag 13 mei 2020 om 20u. in Hekers Zwijnaarde.

