Verslag vergadering DB 08/04/2019
Aanwezig : - Erik Van Aerschot - Guido Moeyersoons (verslag) Adamczyk Mieczyslaw - Tim Holvoet - Filip Soetaert - Andre
Vangroenweghe
Verontschuldigd : François Lievens - Karl Laverge

Herinstallatie Regiobestuur : Het huidige dagelijks bestuur heeft op de
algemene vergadering opnieuw het vertrouwen van de clubs gekregen en zal in zijn
huidige vorm verder werken .

1. Woord van de voorzitter.
We willen aan Piet Moons , Voorzitter KBHB een spoedig herstel toewensen
We willen ook onze nationale ploeg alle succes toewensen in hun
kwalificatiewedstrijden voor het EK .
Een welgemeende proficiat aan Elita Lebbeke 2 Kampioen in Liga 2
En aan O Brugge , Kampioen in Liga 3

2.

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

3. Nazicht nog niet afgewerkte items
 Nieuwe database VHV Guido heeft een uitnodiging ontvangen en kan nu testen ,
er worden 2 clubsecretarissen gezocht uit elke regio om het gedeelte
clubsecretaris te testen .

4. Brieven/mails in, uit
IN :

 Algemeen FF AP Kortrijk senioren heren
 Vraag van Guy Kerremans ivm verenigingswerk op agenda algemeen vergadering regio ,
antwoord Guido en Filip

 Kandidaten eindronde VHV J14 HK Waasmunster en Eeklo => na een trekking komt HC
Eeklo als organisator uit de bus , Guido zal beide clubs mailen en bedanken voor hun
deelname .

 Vraag HC Aalst om door te sturen naar alle mogelijke kandidaten zoektocht nieuwe
trainer => Doorsturen naar webmaster en eventueel ook VHV .

 Resultaat cursus Tafeloff regio Roeselare + vraag betaling onkosten . De cursus regio TO
, indien daar kosten aan verbonden zijn dienen deze net als in het verleden door de
organiserende club te worden gedragen .

 Vraag VHV organisatie eindronde j14 wie + datum
 Vraag HC Aalst nacompetitie dames , antwoord Guido , Geen nacompetitie
 Siezoen 19-20 Kidsday 2019 10 nov + dat IRT 19-20 =>20 okt - 11 nov – 5jan – 13 april –
1 mei
UIT :

 Info aan sr com ivm facturatie clinic
 Herinnering algemene vergadering regio + financiële resultaten 18 en begroting 19
 Vraag aan sr com Oost West ivm niet aanwezige sr op wedstrijden mail aan Guido OK
 Cursus TO VHV aan DB Gent , datum na de bijscholingen OK voor DB Gent
 Vragen aan penningmeester VHV ivm vereningings werk en vrijwilligers in regio =>
antwoord penningmeester VHV .

 Vraag aan Eeklo ivm organisatie j14 eindronde VHV
 Uitlagen Tornooi U12 te Zwijnaarde .
 Vraag jsr voor tornooi Dendermonde op 6 april ’19

5. Competitie senioren en jeugd


Algemeen ff AP Kortrijk senioren heren boette zal worden toegepast

 Vraag Uilenspiegel – Roeselare 4*20 min te spelen en te tellen voor 2
wedstrijden ? Ok als Roeselare akkoord is . Guido zal mail verzenden .
 FF Desselgem met M17 in Leuven boette zal worden toegepast
 Ff Elita lebbeke in Aalst boette zal worden toegepast
 FF Brabo denderbelle in Leuven boette zal worden toegepast
 Wedstrijdrooster regio U12 tornooi te Zwijnaarde .

 Finaledag U14 Guido zal uren en reglement naar de betrokken clubs zenden .
 U12 App Kuurne , wedstrijden tegen Eeklo en Izegem raken niet gespeeld ,
Guido zal mail sturen met wedstrijden te spelen voor 15 mei met de clubs in cc ,
indien niet FF ten laste van Ap Kuurne

6. Scheidsrechters
 Aangezien het DB en het SC handbal Oostwest op dezelfde dag vergaderen zal
Guido vragen om een deel samen te vergaderen , wel op voorhand vragen
welke punten zullen worden besproken .
 Vraag doorgeven gegevens aan vhv en chef sr ivm verenigingswerk
 Voorstel data cursussen en bijscholingen . Voor de cursus tafel Off VHV hadden
wij een voorstel om dit te doen na de bijscholingen .
 De bijscholing voor de sr in de provincie op 9 september lijkt ons het
aanvangsuur nogal vroeg voor mensen die moeten werken .
 Verslag vergadering sr com 1/04/19
 Aanduiding op wedstrijd OC033 , een aanduiding , 2 scheidsrechters , Guido zal
mail sturen met vraag om uitleg .

7. Begeleiding jsr
 Zie afzonderlijk verslag , we dienen ons project zeker ook te vermelden ,bekender te
maken ,aan te moedigen op de eveluatievergdering .

8. Website


Vraag van webmaster om steeds de uitslagen door te sturen aan competitieleider met
webmaster in CC , om geen dubbelle mails ( meldingen) te krijgen , we nemen dit op in
het regelement van 19-20

 Aan Marc vragen of hij eventueel zijn plannen wil , kan komen toelichten op de
vergadering van juni

9. Financiën
Antwoorden penningmeester VHV op een aantal vragen ivm verenigingswerk en
vrijwilligerswerk .

10. Selecties
11. Varia .






Groepsaankoop doelen Guido zal de prijzen opzoeken en nadien eventueel
een mail sturen naar de clubs met de vroeg of ze geïnteresseerd zijn om deze
samen aan te kopen .
De VHV is bezig met een Fair Play logo kan dat eventueel volgend seizoen op
de shirts van handbal Oostwest ?
De evaluatievergadering handbal Oostwest zal doorgaan op maandag 20 mei
om 20.00u in Vipzaal Hekers
In juni zal Vergadering regio DB uitzonderlijk op 3 juni doorgaan

Volgende

vergadering 13 mei 20.00u Vip zaal Hekers Zwijnaarde

