Verslag evaluatievergadering 11/06/18
Aanwezige clubs : Lokeren , Eeklo , Temse , Dendermonde , Schoten , Uilenspiegel , DHC
Waasmunster , HK Waasmunster , DB Gent , Izegem , Aalst , Kortrijk , Thor handbal , Evergem ,
Brugge , Elita Lebbeke , Elita Buggenhout , Brabo Denderbelle .
➢ De M17 was ok vorig seizoen , dit jaar hebben we een positief probleem er hebben 11
ploegen ingeschreven voor deze competitie . We komen als we met de VHV en Ex en
schoolverloven rekening proberen te houden komen we in het beste geval op 16 speeldagen
.
Eventueel spelen we Driehoeks tornooien zoals VHV , eventueel een ploeg per weekend die 2* thuis
speelt zo win je zeker een speelweekend . we zoeken naar een oplossing .
➢ M14 hebben we 6 ploegen en mogelijk 19 speeldagen , voorstel om hier 1.5 maal competitie
te spelen met als nadeel dat sommige clubs een thuiswedstrijd meer zullen hebben .
➢ M12 hebben we slechts een ploegje ( Brabo denderbelle )dat competitie wil spelen deze
moeten jammer genoeg steeds tegen jongens spelen .
➢ Voor de J8 voorzien we twee reeksen tornooien met elk 7 ploegen Oost en West waarbij
Eeklo bij de West ploegen komt
➢ Voor de J/M10 2 keer 9 ploegen zelfde indeling als bij de J/M8
➢ Voor de J12 in West spelen afzonderlijk tornooien in Oost gaan deze samen met 8 en 10
Totaal 18 ploegen 13 ploegen willen competitie spelen , 5 enkel de tornooien
Op het einde van het seizoen een tornooi voorzien , datum nu reeds vastleggen ontmoetingsdag
enkel voor – 12 jarigen best in 2 reeksen , zodat we zeker voor Pasen klaar zijn wegens communie en
lentefeesten .
➢ J14 , 14 ploegen ingeschreven, 2 reeksen eventueel een gezamenlijke time out toekennen ,
beide clubtrainers komen dat overeen . Bijna alle clubs willen af van de nacompetities
wegens problemen met de sportzaal , eventueel een finaledag op een centrale plaats .
➢ J16 12 ploegen , 2 reeksen
➢ J18 8 ploegen , 1 reeks volledige kalender .
➢ Dames senioren 10 ploegen , volledige kalender
➢ Heren senioren 6 ploegen , dubbele kalender , slechts 1 P ploeg , (Evergem) kijkt nog eens na
of dat klopt , indien ook zij geen P hebben we in 18-19 geen stijger .
➢ Voorstelling project coaches jsr binnen de regio
Op dit moment hebben we 4 coaches die de jsr begeleiden op tornooien binnen onze regio , het eerste
was Artevelde cup , volgende is Cedalion cup , in de toekomst ook in Dendermonde (Kerst)en
Izegem(Pasen) .
Vraag van de clubs of deze begeleidingen kunnen meetellen als begeleiding voor het JSF wordt
opnieuw bekeken
Wie zijn binnen de clubs de begeleiders van de jsr , Guido zal deze opvragen bij de VHV jsf .

➢ Varia
o Aan alle clubs zal worden gevraagd of de gegevens op de regio site kloppen , indien
aanpassingen nodig laat weten via secretariaat .
o De clubs vragen opnieuw om voor de J16 en J18 slechts een sr aan te duiden om kosten te
besparen , deze ploegen spelen eigenlijk enkel om spelgelegenheid te krijgen .
o Wanneer koen de kalenders VHV , vanaf dat deze zijn verschenen kunnen ook wij starten met
de kalenders op te stellen

