Verslag vergadering DB 13/11/17

Aanwezig : Tim Holvoet - Erik Van Aerschot - Guido Moeyersoons
(verslag) - Andre Vangroenweghe- Adamczyk Mieczyslaw –
Lievens François- Karl Laverge
Verontschuldigd :Filip Soetaert - Hugo Van Audenhove
1. Woord van de voorzitter
We zijn als regiobestuur heel blij met de 10 nieuwe scheidsrechters die slaagden in de
cursus en hopen dat het dalend aantal scheidsrechters hiermee is ingezet.

2.

Goedkeuring verslag vorige vergaderingen .
Het verslag en wordt goedgekeurd en naar de clubs verzonden.

3.

Nazicht nog niet afgewerkte items
 Hoe zit het met ons voorstel , hervorming leveringsplicht ? opnieuw doorsturen
aan Marc Van Der Mieren om verder te bespreken .
 Project begeleiding jsr samenkomst , er zal reclame gemaakt worden voor ons
project op de volgende cursus jeugdscheidsrechter .
 Hoe zit het met de lesgevers in onze regio ? Vraag stellen aan VHV + wat zijn de
voorwaarden om VHV lesgever te worden. We stellen de vraag aan Sus Evers
om dit voor onze regio op te nemen .
 Herverdeling boetes jeugd ? word bij de VHV penningmeester besproken
.opnieuw vragen

4.

Brieven/mails in, uit
IN : vraag uitleg factuur VHV van HC Aalst ivm regioboetes antwoord door Guido

 Verslag regiocursus scheidsrechter VHV
 Antwoord bij opmerking Harelbeke helpt Kuurne . Ok maar Kuurne word B ploeg.
 Verslag bijkomende bijscholing tafel VHV in Kortrijk

 Vraag Sr bij M17 door DB Gent doorgezonden aan aanduider antwoord van
Walter .

 Verplaatste wedstrijd sr toch aanwezig in Eeklo via Guy Kerremans antwoord
Guido => vragen aan VHV dat blijkbaar sommige scheidsrechters geen
automatisch antwoord ontvangen .

 Vraag verantwoordelijke regioploeg Kortrijk ivm niet meer aangesloten speler
 Uitnodiging IRT 11 nov 17 vraag VHV om geen competitie bij J/M 16
 Uitnodiging kids Day te Lokeren op 26/11
 FF Wevelgemse Wolven bij M14 speelster trainen en spelen ? samen met
Kortrijk wat met de punten Geen punten voor deze wedstrijd + reglement voor
(boette) toepassen.

 Vraag HC Aalst aan clubs om te spelen op de bye weekends met tweede
damesploeg .

 Problemen bij Leuven tigers , vele verplaatsingen .
 Vraag verduidelijking factuur boetes Regio HBC Dendermonde
 Vraag VHV ivm M19 Brabo denderbelle ploeg in regiodames
 Kortrijk M17 niet aanwezig in Schoten reden ? wordt opgevolgd , blijkbaar
interne miscommunicatie bij Kortrijk .

UIT : opmerkingen verslag scheidsrechter com Oost West
 IRT in Kortrijk 11/11 hulp nodig ? er is weinig info over het IRT reden ?
 Verslag DB sept aan clubs
 Vraag aanpassingen website regio en VHV .
 Uitnodiging selectietrainers
 Toelatingen aan verschillende clubs
 Vraag een betrokken clubs om J16 en M17 te verplaatsen naar andere
datum dan 11/11 wegens IRT .

5. Competitie senioren en jeugd
 Wedstrijd OI037 A Kortrijk 1 – A. Kuurne gespeeld op vrijdag zonder dat
competitieleider van een uur wist op de site staat 00.00
 Meerder verplaatsingen op laatste moment in weekend 11-12/11

 Vraag Evergem ivm welpentornooien , is nu nog moeilijk op te lossen , we
kunnen moeilijk clubs hun tornooi afnemen waar ze een zaal voor voorzien
hebben . We kunnen enkel de clubs oproepen om weer initiaties te geven en
meer leden aan te werven .
 Het kan niet dat clubs niet komen opdagen zonder de competitieleider te
verwittigen .

6.

Scheidsrechters
 Verplaatste wedstrijd sr toch aanwezig in Eeklo niettegenstaande uren op 00.00
staan via Guy Kerremans antwoord Guido .
Guido vraagt na of het kan dat sr geen automatische mail ontvangen .
 We laten via de aanduiders aan de sr weten dat als bij een wedstrijd 00.00 als
aanvangsuur staat aangegeven de wedstrijd naar een andere datum word
verschoven of niet doorgaat .
 JSR cursus een in West en een in Oost Vlaanderen plannen , aanvragen eind jan
begin febr . Guido zoekt een kandidaat organisator .

7.

Website
 De VHV website blijft een kluwen om dingen te vinden , zeker voor mensen
die dat niet dagelijks gebruiken .

8.

Financiën
 Vanuit de VHV zijn onze werkingskosten en de bijdragen per lid voor 2017 op
de rekening gestort .

Boetes tot okt 17

datum wedst nrthuis

uit

tekort

9/sep OM004 Kortrijk 1

Izegem

Geen aansluitinsnummers alle spelers

25

9/sep OM004 Kortrijk 1

Izegem

uitslag niet medegedeeld

12

10/sep OG007 Aalst

Lokeren

geen tijdwaarnemer op blad

15

10/sep OG007 Aalst

Lokeren

geen wedstrijdsecretaris

15

10/sep OG007 Aalst

Lokeren

geen tijdwaarnemer op blad

15

10/sep OG007 Aalst

Lokeren

geen wedstrijdsecretaris op blad

15

16/sep OI004 Kortrijk 2

Desselgem

uitslag niet medegedeeld

12

23/sep OD011 izegem

Kortrijk

Clubkleuren Kortrijk

12

23/sep OH016 Eeklo

O Brugge

Geen sms met uitslag

12

23/sep OM020 A Kuurne

Kortrijk 2

Geen sms met uitslag

12

23/sep OM020 A Kuurne

Kortrijk 2

geen wedstrijdsecretaris

15

23/sep OM020 A Kuurne

Kortrijk 2

Geen aansluitinsnummers alle spelers uitgez 3 kuurne

25

23/sep OD007 DHC Waasmunster

Denderbelle

uitslag niet medegedeeld

12

24/sep OF007 Thor handbal

Kortrijk

Aansluitingsnummer wedstr secret ontbreekt

10

24/sep OI013 Roeselare

Izegem

Clubkleuren beide ploegen

12

24/sep OK020 wevelgemse wolven Schoten

clubkleuren Wevelgem

12

30/sep OI025 A Kuurne

Roeselare

geen aansluitingsnummere alle spelers

25

30/sep OL032 DB Gent

HBC Dendermonde aanvangsuur niet op wedstrijdblad

12

30/sep OH019 DB Gent

Eeklo

aanvangsuur niet op wedstrijdblad

12

1/okt OK026 Desselgem

Roeselare

clubkleuren roeselare

1/okt OE021 Aalst

Evergem

Geen terreinafgevaardigde op blad aanvangsuur niet op blad

7/okt OI062 A Kuurne

12
15+12

Desselgem

aansluitingsnummer Bogaerts Lucas off ontbreekt

10

14/okt OG034 Erpe mere

HK Waasmunster

geen tereinafgevaardigde

25

14/okt OG034 Erpe mere

HK Waasmunster

geen clubkleuren

12

14/okt OG034 Erpe mere

HK Waasmunster

reeks , afdeling niet ingevuld

12

14/okt OL039 Eeklo

Elita Buggenhout

clubkleuren ontbreken

12

14/okt OL041 HBC Dendermonde

HK Waasmunster

reeks , afdeling niet ingevuld

12

14/okt OL048 Evergem

Denderbelle

geen tereinafgevaardigde

25

14/okt OH028 Evergem

DB Gent

clubkleuren ontbreken

12

20/okt OI037 Kortrijk

A Kuurne

Aansluitingsnummer wedstr secret ontbreekt

10

21/okt OC034 HK Waasmunster

Kortrijk

geen wedstrijdsecretaris op blad

15

21/okt OF019 izegem

kortrijk 2

fout wedstr nr OF027

12

21/okt OM052 kortrijk

Thor handbal

Clubkleuren beide ploegen

22/okt OK052 kortrijk

Leuven Tigers

plaats , uur enz niet op blad

Wedstrijdnr.
OA002
OA005
OA012
OA016
OA018
OA023
OA030
OB006
OB006
OB012
OB014
OB018
OC021/022
OC027/028
OC027/028
OC033/034
OC033/034
OC037/038

Wedstrijdblad te laat

Fouten wedstrijdblad
wedstrijdformulier onvolledig ingevuld: wedstrijdnummer verkeerd
afwezigheid van tafel officieel
wedstrijdformulier opgestuurd naar verkeerde bestemmeling
wedstrijdformulier onvolledig ingevuld: fout lidnummer, fout aantal doelpunten
wedstrijdformulier onvolledig ingevuld: afdeling niet ingevuld
8 wedstrijdformulier onleesbaar (niet drukletters): hoofding
wedstrijdformulier onleesbaar (niet drukletters): terreinafgevaardigde en tijdwaarnemer
wedstrijdformulier onvolledig ingevuld: totaal doelpunten niet genoteerd
wedstrijdformulier onvolledig ingevuld: kleuren thuisploeg niet genoteerd
wedstrijdformulier onleesbaar (niet drukletters): hoofding
wedstrijdformulier onleesbaar (niet drukletters): spelerslijst
wedstrijdformulier onvolledig ingevuld: lidnummer speler 87384 verkeerd
wedstrijdformulier onvolledig ingevuld: lidnummer speler 81094 verkeerd
wedstrijdformulier onvolledig ingevuld: kleuren ploeg
wedstrijdformulier onvolledig ingevuld: kleuren ploeg
wedstrijdformulier onvolledig ingevuld: lidnummer spelers 81094 en 80896 verkeerd
(herhaling)
afwezigheid van tafel officieel
wedstrijdformulier onvolledig ingevuld: lidnummer speler 83799 verkeerd

12+12
12

Boete

Club

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

12,00
15,00
7,00
18,00
12,00
24,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
18,00

Kortrijk
Dendermonde
Dendermonde
Dendermonde
Kortrijk
Dendermonde
Kortrijk
Kortrijk
Roeselare
Denderbelle
Kortrijk
Denderbelle
Kortrijk
Evergem
Roeselare
Kortrijk

€
€

15,00 Kortrijk
12,00 Evergem

Algemeen FF
6/okt
9/nov

9.

Elita Lebbeke
Wevelgemse Wolvelven

algemeen FF Elita Lebbeke bij J18
Algemeen FF wevelgem bij M14

Selecties

 We hebben de selectietrainers uitgenodigd en vragen om de communicatie tussen
hun , de clubs en de regio te verbeteren .
Hoe zit het met de aanwezigheden , op clubtrainingen en selectietrainingen welke
zijn de redenen voor de afwezigheden .
Wie is geselecteerd => communicatie eventueel vervoer samen naar trainingen .
Waar moet binnen de club aan gewerkt worden , techniek , blessurepreventie …
10.

Varia .

 Vraag aan AVB juniorscheidsrechter hoe doen ze dat , hoe zit het met de
leveringsplicht ?
 Roeselare kijkt na of ze een Bye plaats kunnen innemen bij de J12 of M14 .
 François informeert bij de clubs naar interesse voor Beker van Oost West en doet dan
eventueel een voorstel .
 Kunnen we met de verschillende VHV regio’s nog eens samenzitten zoals in het
verleden om dingen op elkaar af te stemmen op gebied van Scheidsrechters ,
competitie , bekendmaking van opleidingen sr , tafel enz .
 Als we het maandelijks persoverzicht op de VHV site belijken vragen we ons af op
welke manier we met het handbal meer in de pers kunnen komen .
Volgende

vergadering 11 december 2017 20.00u Vip zaal Hekers
Zwijnaarde

300 €
300 €

