Verslag vergadering DB 12/11/2018
Aanwezig : - Erik Van Aerschot - Guido Moeyersoons (verslag) Adamczyk Mieczyslaw - Tim Holvoet - François Lievens - Filip
Soetaert
Verontschuldigd : - Karl Laverge - Andre Vangroenweghe
1. Woord van de voorzitter
 We vernamen het overlijden van de moeder van Karl Laverge , we wensen langs
deze weg Karl en zijn familie veel sterkte in deze moeilijke momenten .
 We Willen HC Lokeren bedanken voor de hulp bij de organisatie van het IRT van
11/11

2.

Goedkeuring verslag vorige vergadering .
Het verslag wordt goedgekeurd en is aan de clubs en de VHV verzonden.

3. Nazicht nog niet afgewerkte items
 Hoe zit het met ons voorstel , hervorming leveringsplicht ? zie verslag RVB VHV .

4. Brieven/mails in, uit
IN :

 Vraag i.v.m. publicatie gegevens leden DB , sport com en clubs enz. op de site
Voor de clubs moet het mogelijk zijn de gegevens te koppelen aan de VHV site .
Voor de comitéleden vragen we om enkel de namen maar geen verdere gegevens op
te nemen i.v.m. de nieuwe privacywetgeving

 Selectie VHV naar Lunda spelen 26 tot 30 dec 18
 Mail Linde i.v.m. Fairplay en respect in onze sport we zoeken naar een kortere tekst
om daar ook op de regiosite aandacht voor te vragen .

 Aanpassing training j17 VHV
 Vraag DB Gent cursus regio tafel zat 12 jan 19 om 13u30 OK deze kan doorgaan
 Vraag HC Lokeren bewijs bijscholing begeleider jsr Guido zorgt hiervoor

 Vraag DB Gent cursus jsr begin jan in Gent Guido stelt de vraag aan VHV sr com
en volgt op
UIT :

 Verslag DB okt naar alle clubs en VHV met vraag inschrijving jsr cursus Roeselare
 Uitnodiging meisjescompetitie woensdag 21 nov
 Vraag HC Leuven Tigers voor hun meisjestornooi Guido stuurt flyer door en
vraagt om op de site te plaatsen .

5. Competitie senioren en jeugd
 OG151 Verplaatsing j 14 van Eeklo naar Dendermonde (Appels) volgens de site ,
(Dendermonde niet aanwezig ). Voorstel FF ten nadele van Dendermonde .

 Wedstrijd j 16 in Oostende , op vraag van VHV te verschuiven naar andere datum
wegens IRT , SR en Kortrijk waren ter plaatse Thor had zijn spelers laten weten
dat de wedstrijd niet doorging maar competitieleider weet van niets . reactie
Thor op verslag DB okt. Voorstel => FF ten laste van Thor maar kunnen de
wedstrijd nog afwerken , dan vervalt FF boette maar kosten SR en Kortrijk dienen
vergoed .

6. Scheidsrechters
 We hebben nog geen info ontvangen van de clinic wat betreft , mogelijke
onkosten , voorstel datum enz ….
 Wat te doen als off aangeduide SR niet aanwezig was ,ON 045 DB Gent –
Desselgem niet op wedstrijdblad staat ? Doorsturen aan SR com Oost West

 WE stelle vast dat enkele scheidsrechters hun verplaatsingen bij de eerste te
leiden wedstrijd plaatsen en niet bij de hoogst spelende ploeg. Mag zeker
aangebracht worden op de bijscholingen. Soms rekenen SR zelfs 2 keer hun
verplaatsingen bij 2 wedstrijden na elkaar in dezelfde sporthal ( bij verschillende
of zelfs dezelfde club)

 Jonge SR zeggen vaak op het allerlaatste moment hun wedstrijd af wat tot nogal
wat problemen leidt . Vraag aan het SR com Oost West dat dit eigenlijk niet kan
en vragen om de betrokken scheidsrechters daarop aan te spreken.

7. Begeleiding jsr
 Vergadering 5 nov , verslag na het verslag hieronder .

Eeklo is volgens François twijfelachtig of het kan doorgaan wegens problemen voor
overnachting . Voor Roeselare zal Tim de flyer doorsturen , Guido stuurt dan naar de
werkgroep door .

 Opmerking ivm jeugdsr Kortrijk , geen cursus gevolgd Guido zal contact opnemen met
Kortrijk dat dit niet de bedoeling kan zijn , op deze manier kunnen jongeren een
tegenzin krijgen om te fluiten .

8. Website
 Aanpassing verduidelijking voor de welpen en pagaddertornooien is ok
 Vraag Achilles Bocholt om hun euro wedstrijd op de site te plaatsen is OK.

9. Financiën
Wedstrijdnr Fouten blad

Boete

Boete ploeg

Speeldag 1
OA023

Wedstrijdformulier te laat opsturen

OA023

Afwezigheid van tafel officieel

OA057

Wedstrijdformulier onvolledig ingevuld: aantal doelpunten verkeerd opgeteld

OA015

Wedstrijdformulier te laat opsturen

OB054

OC029

Wedstrijdformulier onvolledig ingevuld: aantal doelpunten verkeerd opgeteld
Opstellen niet gekwalificeerde speler: Bencze Orsolya
Opstellen niet gekwalificeerde speler: Vanhauwaert Bieke
Wedstrijdformulier onleesbaar (niet drukletters)
Wedstrijdformulier onvolledig ingevuld: aantal doelpunten verkeerd opgeteld
Wedstrijdformulier onvolledig ingevuld: lidnummer Maes Joke onvolledig
Wedstrijdformulier onvolledig ingevuld: lidnummer Baart Marte verkeerd
Wedstrijdformulier onvolledig ingevuld: lidnummer Vandaele Anneleen verkeerd
Wedstrijdformulier onvolledig ingevuld: verkeerd lidnummer + aantal doelpunten verkeerd
Wedstrijdformulier onvolledig ingevuld: lidnummer Sandu Andrei verkeerd

OC069

Afwezigheid van tafel officieel

OC073

Wedstrijdformulier onvolledig ingevuld: Lidnummer Baart Warre verkeerd
Wedstrijdformulier onvolledig ingevuld: Lidnummer Lambert Noah verkeerd
Wedstrijdformulier onvolledig ingevuld: Lidnummer Van Ransbeeck Ewout verkeerd
Wedstrijdformulier onvolledig ingevuld: Lidnummer Schrever Sacha verkeerd
Wedstrijdformulier onleesbaar (niet drukletters)
Wedstrijdformulier onvolledig ingevuld: Lidnummer Baart Warre verkeerd

OB004
OB035
OB086
OB014
OB038
OB060
OB061
OB053

OC074
OC075
OC076
OC079
OC083

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

12,00
15,00
12,00
12,00
12,00
40,00
40,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
18,00
12,00
15,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00

Apolloon Kortrijk
Lokeren
HBC Dendermonde
Lokeren
Apolloon Kortrijk
Apolloon Kortrijk
K. Roeselare
Aalst
Apolloon Kortrijk
DHC Waasmunster
Izegem
Thor
Brabo Denderbelle
K. Roeselare
Ap. Kortrijk
Ap. Kortrijk
HBC Evergem
E. Lebbeke
HK Waasmunster
K. Roeselare
Ap. Kortrijk

wedstr nr datum
22/aug
OM049
8/sep
OD055
29/sep
OE005
15/sep
OF025
29/sep
OG112
29/sep
OG049
15/sep
OL004
16/sep
OL004
16/sep
OM028
30/sep
OH049
16/sep
OB035
23/sep
OE003
16/sep
OG079
25/sep
OE007
29/sep
OL082
13/okt
ON039
13/okt
OH073
14/okt
OF087
14/okt
OB087
20/okt
OM124
20/okt
OM124
20/okt
OM124
20/okt




thuis
A temse
A Kortrijk
Brabo Denderbelle
Izegem
Eeklo B
Eeklo
Evergem
Aalst
Aalst
Brugge
A Kortrijk
A Kortrijk
A Kortrijk 2
Dendermonde
K Roeselare
K Roeselare
Izegem
A Kortrijk
Aalst
A Kortrijk
Kuurne
Kuurne
Kuurne

uit

tekort
algemeen ff
A Kuurne
ff bezoekers
HC Leuven
handtekening teamverantwoordlijke ontbreekt
Thor
kleur uitrusting beoekers
Evergem
aansluitingsummer tereinafgevaardigde ontbreekt
Evergem
aansluitingsummer tereinafgevaardigde ontbreekt
Lokeren
kleur uitrusting thuisploeg ontbreekt
Brabo Denderbelle geen tereinafgevaardigde op blad
Brabo Denderbelle kleuren thuisploeg ontbreekt
Thor
geen tijdwaarnemer op blad
Tielt Aarsele
geen uitslag via sms
K Roeselare
uitslag sms te laat
K Roeselare
uitslag sms te laat
E Buggenhout
uitslag sms te laat
Thor
uitslag sms te laat
HK Waasmunster
kleur uitrusting thuisploeg ontbreekt
Ap Kortrijk 2
kleur uitrusting thuisploeg ontbreekt
desselgem
uitslag sms te laat
Lokeren
uitslag sms te laat
DB Gent
uitslag sms te laat
O Brugge
wedstrijdblad te laat ma 29/10
O Brugge
kleur uitrusing ontbreekt
O Brugge
kleur uitrusing ontbreekt

De penningmeester geeft een overzicht van de verrichtingen van dit jaar .
Vanuit de VHV is de voorlopige afrekening van 2017 gestort , samen met een
voorschot voor 2018

10. Selecties


Vanuit de VHV krijgen we wel de nodige info over selectie maar van onze
regioselectie trainers nog steeds geen info over wie bij de selectie hoort en hoe het
zit met aanwezigheden .

11. Varia .
 Nog steeds blijven clubs het foute mailadres van Guido gebruiken . het is reeds
vanaf september gmoeyersoons@gmail.com

 Op de VHV site staat nog steeds enkel de wetgeving over de vrijwilligers
niettegenstaande beloofd is ook deze van de verenigingswerker op de site te
plaatsen .
 Er komt een bijzondere algemeen vergadering van de VHV op 20 december in
Zemst
Volgende

vergadering 10 december 2018 20.00u Vip zaal Hekers
Zwijnaarde

€ 200,00
€ 75,00
€ 12,00
€ 12,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 12,00
€ 15,00
€ 12,00
€ 15,00
€ 12,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 12,00
€ 12,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 12,00
€ 6,00
€ 6,00

5 nov 2018, 20u, VIP zaal Hekers, Zwijnaarde
Vergadering HOW/JSR coaching project
Aanwezig: Erik Van Aerschot, Francois Lievens en Guido Moeyersoons (HOW)
Simon Depoortere, Jochen Janssens en Erik Van Mele (JSR coaches)
Verontschuldigd: Wim Van Hove
Tornooien
GM heeft de clubs aangeschreven om een oplijsting te kunnen maken van de mogelijke tornooien.
Volgende clubs hebben zich gemeld:
Dendermonde, JJ volgt dat op naar datum en leeftijden (zou 6/4 worden?)
Roeselare (5/6 jan), SDP contacteert de club via Stefan Degryse voor meer info
DB Gent (Arteveldecup), vorige editie is al een aanzet geweest voor ons project dus daar
hebben we al de nodige contacten.
SDP bevestigt op de vergadering ook de medewerking van Izegem.
GM vraagt nog na of Lokeren een optie kan zijn en ook het al dan niet terug doorgaan van het
tornooi in Eeklo wordt opgevolgd. FL volgt de situatie in Eeklo op.
GM bekijkt ook of er mogelijkheden liggen bij de J/M 14 tornooien.
Coaches
WVH heeft aangeven zijn inbreng te willen terugschroeven omwille van zijn reeds drukke agenda.
EVA stelt voor om extra coaches te zoeken.
SDP stelt Felix-Alexander Bruneel voor. Hij zal deze contacteren en indien interesse kan FAB al een
eerste keer meelopen op het tornooi in Roeselare.
Werkpunten
GM actualiseert de lijst met JSR begeleiders binnen de clubs
Nogmaals duidelijk maken aan clubs dat het HOW project niet voor het JSF kan meetellen.
Het is in 1e instantie de bedoeling dat de clubs hun kandidaten voorstellen
JJ kan ook aan recrutering doen vanuit zijn coachingswerk bij Dendermonde
Bij tornooien kan er eventueel een combi-regeling komen wat het vervoer betreft.
JSR kunnen indien mogelijk meerijden met coaches.
Budget voorzien zodat coaches ook op eigen initiatief scoutingsopdrachten kunnen doen.
Initiatieven wel steeds melden aan GM.
Verschillende begeleidingsformulieren proberen te combineren tot 1 goed bruikbaar werkdocument.
JJ en SDP gaan een en ander bekijken en doorsturen binnen de coachingsgroep.

Van zodra er meer info betreffende de tornooien voorhanden is zo snel mogelijk
terug samenkomen en snel op de bal spelen.
Op het einde van het seizoen het projectlaten evalueren op de HOW
jeugdevaluatievergadering.
Verslag: EVM

