Verslag vergadering DB 14/05/2018

Aanwezig : - Erik Van Aerschot - Guido Moeyersoons (verslag) Adamczyk Mieczyslaw - François Lievens - Filip Soetaert - Tim
Holvoet - Andre Vangroenweghe
Verontschuldigd : Karl Laverge
1.

Woord van de voorzitter
We wensen alle kampioenen proficiat met het behalen van de titel provinciaal
kampioen als in liga en nationaal , we wensen ook HBC Evergem , A. Kortrijk en HK
Waasmunster proficiat met het behalen van de Vlaamse finale bij de jeugd .
Wij zijn als regio heel trost dat we volgend seizoen 2 ploegen zullen hebben in eerste
nationale en eveneens twee ploegen in tweede nationale.

2.

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

3.

Nazicht nog niet afgewerkte items
 Hoe zit het met ons voorstel , hervorming leveringsplicht ? Van uit AVB is er ook een
voorstel , Volgens Adam wil het VHV sc niet veel van ons voorstel weten .

 Project begeleiding jsr , voor het eerst hebben een 10 tal jsr uit onze regio
wedstrijden geleid met begeleiding op Artevelde jeugdtornooi te Gent waarvoor dank
aan de begeleiders Simon Wim en Erik en aan DB Gent om de mogelijkheid te bieden .
Wim heeft een nieuw document ontwikkeld voor de begeleiding en heeft een follow
up gemaakt .
Guido zal aan Lokeren vragen of de mogelijkheid bestaat dit ook op de Cedallion te
doen .

 We voorzien een evaluatiemoment van dit eerste moment begin juni Erik neemt
hiervoor contact

 Hoe zit het met de lesgevers in onze regio ? Guido Heeft antwoord gekregen dat dit
een bevoegdheid is van her regio sr com maar volgens de regelelementen moet het
VHV sr com een lesgever aanduiden ? Guido stuurt een mail naar François Mulleners
met reglementering en vraag om antwoord , met vermelding indien geen antwoord

tegen eind deze week Guido en Willem deze mogen geven . zelfde vraag voor de sr
cursus .

4.

Brieven/mails in, uit
IN : antwoord van Eeklo , Evergem en Roeselare beschikbare jsr voor tornooi Gent

 Antwoord van Brabo denderbelle 12-14-16of17, Kortrijk 14 of 15 en 17 , Eeklo 12 ?
Roeselare 17 en 14 en DB Gent 17 ? op meisjescompetitie 18-19 .

 Vraag ven HC Leuven Tigers wie deelneemt aan om te promoveren vanuit regio Heren
naar liga ( Aalst wenst niet te promoveren )

 Vraag François Mulleners en VHV i.v.m. deelnemers cursus jeugdscheidsrechter 201617 en 18 antwoord Guido

 Mededeling vanuit VHV dat DHT op einde seizoen stopt met de activiteiten in
nationaal en liga . Dit was het eerste dat wij hiervan vernamen , we vinden dit jammer.

 Vraag van Tielt i.v.m. met deelname buiten competitie 18-19 Guido zal antwoorden .
 Vraag voorzitter HBC Dendermonde i.v.m. j16 j18 seizoen 18-19 Guido zal antwoorden.
 Vraag van DB Gent cursus tafel off VHV 2 dagen .
 Vraag VHV i.v.m. mogelijk stijgers uit regio heren en dames . Heren , Aalst
wenst niet te stijgen , bij de dames is enkel Brugge die het driehoek tornooi
spelen kandidaat stijger , zij zullen dit tornooi ook organiseren , kosten ten laste
van regio handbaloostwest.
 Vraag van VHV jsf welke jsr hebben ook de senior scheidsrechter cursus
gevolgd . antwoord Guido .
 Roeselare zal tornooi M14 organiseren en deelnemen samen met Kortrijk .
 Vraag Jakob D’Haene (te laat) , tot wanneer er kan deelgenomen M14 worden
+ waar het doorgaat .
 Vraag HC Aalst om het afgelaste driehoek tornooi Regio zaal te vergoeden.
Aangezien de vraag van henzelf is gekomen en wij zo snel als mogelijk hebben
gereageerd kunnen wij op dit verzoek niet ingaan .

UIT : vraag naar jsr voor tornooi Gent
 Vraag aan VHV i.v.m. vrijwilligersovereenkomst 2018 antwoord van Els Bal .
 Vraag aan F Mullenesr i.v.m. lesgevers VHV voor regio sr en tafelcursus

 Vraag AVB wat met verslag van M17 OD103-104 Uilenspiegel - Izegem.
 Uitnodiging sportcomité i.v.m. wedstrijd M17 OD103-104 Uilenspiegel –
Izegem
 Vraag aan clubs wie wenst deel te nemen aan M14 eindronde , wie kan
eventueel organiseren , kosten ten laste van regio handbaloostwest .
Jammer dat niemand van de VHV of de regio kon aanwezig zijn .
 Aankaarten probleem soms mat VHV site automatische mail , antwoord
van VHV , bleef duren maar is intussen toch opgelost.
 Vraag aan clubs w<ie volgens seizoen wil deelnemen aan
meisjescompetitie samen met AVB .
 Vraag aan W Melange beschikbaarheid cursus tafel off in Waasmunster
mei juni .
 Kandidatuur F Lievens voor vrije plaats RVB VHV ( een dag te laat ) aan info
+ voorzitter VHV(we wachten op een reactie voor indienen CV + motivatie).
 Antwoord aan AVB i.v.m. met meisjescompetitie 18-19 .
 Aan VHV deelnemers( HK Waasmunster en Evergem ) j14 eindronde .
 Antwoord van verschillende clubs i.v.m. dames regio aan VHV

5.

6.

Competitie senioren en jeugd


FF Evergem – Kortrijk en Evergem - Aalst



Planning evaluatievergadering maandag 11 juni Guido stuurt een
uitnodiging .



Verdeling van de t’ shirts aan verschillende kampioenen , enkel
rekening gehouden met de prestatie ploegen ; .

Scheidsrechters
 Cursus jsr in Lokeren met 27 deelnemers , de shirts ( in bestelling ),
kaarten en fluitjes worden verdeeld vanaf dat deze beschikbaar
zijn .
 Vraag voor aanduiding sr op M14 eindronde + VHV
driehoektornooi promotie regio dames
 Onze jeugdscheidsrechters hebben gedurende 2 dagen begeleiding
gekregen op het tornooi te Gent .

 Guido Stuurt een mail aan Walter voor de leveringsplicht voor Oost
Vlaanderen van het afgelopen seizoen , Adam zal voor West
Vlaanderen de lijst doorsturen .
 Op 17 september zal de bijscholing voor de regio scheidsrechters
doorgaan in Desselgem

7.

Website

8.

Financiën


Vraag penningmeester VHV werking en financiering van de regio’s we nemen
de afspraken uit het verleden mee en zouden dit liefst behouden .
Enkele betalingen , verplaatsingen zijn uitgevoerd , evenals de onkosten voor


M14
 Wat met drank vergadering sr betaald door Stefaan de Gryse van okt 17.
De penningmeester zal dat overschrijven maar dit kan in de toekomst niet meer ,
zeker niet als de betaling zo lang na datum wordt aangeboden . Guido stuurt een
Mail

9.

Selecties
 Uinodiging VHV tornooi van 1 mei , resultaten ?

10. Varia .
 Alle aanwezige bestuurders tekenen de vrijwilligersovereenkomst voor 2018 dat we van
de VHV hebben ontvangen
 Wet op de privacy , vanaf nu zullen alle mails vertrekken in BCC met in de mail de
melding , indien je niet wil dat je de verslagen nog ontvangt je op eenvoudige vraag je
kan laten schrappen uit het bestand .
 Op de evaluatievergadering dienen we de clubs er attent op te maken dat hun sr hun
beschikbaarheidsformulier dienen door te geven aan de aanduiders .
Volgende

vergadering 11 juni 2018 20.00u samen met de
evaluatievergadering Vipzaal Hekers Zwijnaarde

