Verslag vergadering DB 11/09/17

Aanwezig : Tim Holvoet - Erik Van Aerschot - Guido Moeyersoons
(verslag) - Hugo Van Audenhove
Verontschuldigd - Andre Vangroenweghe- Karl Laverge - Filip
Soetaert- Adamczyk Mieczyslaw – Lievens Francois
1. Woord van de voorzitter
We wensen ons medeleven te betuigen bij het overleiden van Andre Vertommen en wensen
de familie veel sterkte .
We vinden het erg jammer dat opnieuw een jeugd ploegje FF moet geven in onze competitie
, ditmaal A Temse bij de J14 .

2.

Goedkeuring verslag vorige vergaderingen .
Het verslag en wordt goedgekeurd.

3.

Nazicht nog niet afgewerkte items
 Hoe zit het met ons voorstel , hervorming leveringsplicht ?
 Project begeleiding jsr samenkomst , timing een tweede vergadering is
voorzien op 18/09
 Hoe zit het met de lesgevers in onze regio ?
 Herverdeling boetes jeugd ?

4.

Brieven/mails in, uit
IN : Vraag HC Tielt verduidelijking leeftijden ivm regelement (antwoord Guido )
OK , wel opletten , weinig leden , probleem in de toekomst .

 Wedstrijdgegevens van verschillende clubs .
 Vraag A Temse uitzondering Vervalt wegens FF
 Vraag uitzondering Tielt OK
 Vraag uizondering Desselgem ok maar blijft ook volgend seizoen door
leeftijdsgrens verhoging.

 Vraag uitzondering HC Lokeren ok maar blijft ook volgend seizoen door
leeftijdsgrens verhoging.

 Vraag uitzondering HC Eeklo vervalt
 Vraag uitzondering HC Leuven tigers OK
 Overlijden A Vertommen
 Vraag Eeklo en Desselgem planning JSR Guido neemt contact met vraag naar
beschikbaarheid accommodatie .

 Doorsturen vraag aan VHV ivm stortingen (verdeling boetes jeugd )aan clubs
 Herroepen uitzondering Eeklo
 Vraag Lokeren cursus tafel off regio Guido antwoord dat dit te kort op aanvraag
en aankondiging is .

UIT : Regelement , + minihandbal + bijdragen en boetes 17-18
 Overzicht bijscholingen en cursussen aanpassing Waasmunster ipv
Lokeren.
 Uitnodiging HC Erpe Mere, om aanwezig te zijn op DB
 Vraag naar wedstrijdgegevens Aalst , Wevelgem ,A Kuurne, Leuven ,
Lokeren , Waasmunster.
 Kalender J/M 8-10 en 12 vraag naar uren .

5. Competitie senioren en jeugd
6.

Vele wedstrijdwijzigingen indien dit blijft aanslepen zal de boette worden toegepast .

7.

Scheidsrechters

We stellen vast dat toch soms weer 2 scheidsrechters worden
aangeduid bij J16 en J18 mag op vraag van de clubs en volgens regelement
slechts een zijn


Op dit moment zijn er 5 kandidaten , de cursus mag doorgaan .


Wij vragen ons als regiobestuur af waarom Guy Kerremans alle
bijscholingen SR en To geeft , zowel in Oost als West . Wij dachten dat in
onze regio nog anderen ook bevoegd waren om deze te geven .

8.

Website

 Samenstelling bestuur doorgeven om op de regio site te plaatsen
 Vragen om de lijst met secretarissen aan te passen op de regio site ,
eventueel een link naar de VHV site , dan blijft deze up to date .
 Blijkbaar zijn er opnieuw wat problemen met het archief dat niet steeds
te vinden , aan te klikken is .

9.

Financiën


Herverdeling boetes ? geen nieuws

10. Selecties


11.

11 november is er IRT in Kortrijk
We willen de trainers uitnodigen op de regiovergadering van 9/10

Varia .
 Gesprek met Erpe Mere : Erpe-Mere een Aalst hebben een verregaande
samenwerking Werken wel sportief afzonderlijk maar er is vooral een financiële link .
 De VHV vraagt om uit de mailinglist geschrapt te worden , voor onze verslagen van
het DB vinden wij dat deze ook naar de VHV moeten .

Volgende

vergadering 9 oktober 2017 20.00u Vip zaal Hekers
Zwijnaarde

