Verslag vergadering DB 19/03/2018

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

Woord van de voorzitter
Proficiat aan HBC Izegem met het behalen van de titel in liga 1 en de promotie naar
2e nationale . We willen ook de leden van het regio Db bedanken en Eric Dupain
bedanken de succesvolle Workshop en de clubs met hun aanwezigheid

2.

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

3.

Nazicht nog niet afgewerkte items
 Hoe zit het met ons voorstel , hervorming leveringsplicht ? Van uit AVB is er ook een
voorstel , Guido stuurt dit door naar alle leden van het DB met vraag naar feed back .

 Project begeleiding jsr samenkomst , er zal reclame gemaakt worden voor ons project
op de volgende cursus jeugdscheidsrechter .contact opnemen met Izegem en DB Gent
om mogelijkheid te onderzoeken om de jeugdscheidsrechters daar in te zetten met
begeleiding .
Guido neemt contact op met Bart Dannhieux i.v.m. mogelijkheid deze jsr te laten
fluiten op tornooi DB Gent ( ook i.v.m. vergoeding), indien ok clubs een mail sturen
met vraag wie fluit nog , en wie wil komen naar het tornooi .
Guido neemt contact op met SC AVB i.v.m. mogelijke vergoeding van de begeleiders.
Nadien neemt Erik contact op met de begeleiders.
François neemt contact op met Dirk Van de Voorde om eventueel aan te sluiten bij
groep begeleiders .
Kunnen de begeleiders een schema opstellen voor het verder verloop ?

 Hoe zit het met de lesgevers in onze regio ? Vraag stellen aan VHV + wat zijn de
voorwaarden om VHV lesgever te worden. Guido neemt opnieuw contact met Sus
zoals eerder afgesproken .

4.

Brieven/mails in, uit
 IN : Vraag webmaster , welpen en pag. tornooi geen uitslagen , verloren door
Temse => antwoord Guido , wie was aanwezig ? voor jsf .

 Vraag Eeklo i.v.m. nacompetitie dames
 Vraag HC Dendermonde i.v.m. jeugd seizoen 18-19
 Vraag Hk Waasmunster cursus EHBO 17/03 op de site en naar de clubs
 Vraag Giannoula i.v.m. comp. meisjes VHV Guido stelt de vraag via mail aan de
clubs.

 Vraag Philip Heylen Leuven Tigers i.v.m. regelement time out => staat duidelijk in
het reglement .

 Reactie Elita Lebbeke i.v.m. boetes onleesbaar => de reden van de boetes moet
iets verduidelijkt , onleesbaar is niet de juiste bewoording , volgens regelement
moet het in drukletters , zal ook gevraagd worden aan de sr voor hun namen enz.
Boete blijft behouden indien niet akkoord dienen ze een klacht in te dienen en zal
het sport comité oordelen .

 M14 eindronde is dit seizoen aan Oost West voor de organisatie , Guido stuurt
mail .

 Driehoek tornooi voor stijger uit regio dames is dit jaar aan Oost West , Guido
zoekt een mogelijke organisator .

UIT : vraag aan VHV om kalenders J14 en dames nacomp. correct op de site te
plaatsen en de nodige links door te sturen .

5.

Competitie senioren en jeugd
Aalst vind geen datum ( weigering ) driehoek tornooi nacomp dames
=> indien geen datum overeen gekomen wordt zal FF boette aan Aalst
worden aangerekend.
Vraag HC Schoten i.v.m. interregio competitie meisjes 18-19 => zie boven
Giannoula Guido stuurt een mail naar clubs .

Kampioenen ? er worden opnieuw T-shirts voorzien

6.

Scheidsrechters
 verslag vergadering 28/02
 cursus JSR in Lokeren op De stedelijke sporthal (onze gewone zaal) op
zondag 22/04 van 08u30 tot 12u30 en 29/04 De sporthal van het Sint
Lodewijkscollege op zondag 29/04 ook van 08u30 tot 12u30
Guido stuurt een mail naar alle clubs met gegevens en min 20 en max 25
deelnemers .
 mail Eric Van Mele , het regio DB vind het jammer dat een gemotiveerde
kracht die zichzelf aanbied niet wordt gebruikt als coach van de jonge
scheidsrechters .

7.

Website
Geen opmerkingen

8.

Financiën
 De uitgaven van jan tot nu worden even overlopen.

9.

Selecties
 Selectie meisjes + opstapplaatsen volgende IRT , jongens ?

10. Varia .
 De notulen van de alg verg + overzicht 2017 en plannen 2018 moeten ook naar de VHV





voor publicatie in het jaarboek .
We stellen vast dat de regelementen nog niet zijn aangepast aan de nieuwe situatie bij
de VHV , algemene vergaderingen regio’s , data enz.
Hoe zit het met onze vertegenwoordigers als bestuurders VHV ? dienen ze dit jaar her
verkozen te worden ( tweejaarlijks) in de reglementen staat nu dat je max 3 perioden
van 4 jaar kan zetelen , vanaf wanneer begint dit te tellen ?
François wil zich kandidaat stellen voor de vrijgekomen plaats in de RVB VHV indien er
geen andere kandidaat zou zijn omdat we dit belangrijk vinden om in de RVB VHV een
zekere vertegenwoordiger te hebben .
Gezien de situatie op de VHV (personeel) is deze momenteel moeilijk bereikbaar via
telefoon , wel via mail info@handbal.be

Volgende
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