Verslag vergadering DB 08/01/2018

Aanwezig : Tim Holvoet - Erik Van Aerschot - Guido Moeyersoons
(verslag) - Adamczyk Mieczyslaw – Lievens François- Karl Laverge
Verontschuldigd :Filip Soetaert - Andre Vangroenweghe
1. Woord van de voorzitter
Voor iedereen de beste wensen voor dit nog prille jaar , dat je wensen zowel op gebied
van gezondheid als op sportief vlak mogen uitkomen .
We willen onze nationale damesploeg proficiat wensen met hun overwinnin,gen van de
laatste weken .

2.

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

3.

Nazicht nog niet afgewerkte items
 Hoe zit het met ons voorstel , hervorming leveringsplicht ?
 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 .
 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 . Sus zal het in overweging nemen , zich
wat informeren ,eind januari begin februari opnieuw contact opnemen.
 Herverdeling boetes jeugd ? zijn naar de VHV verzonden met de vraag te
verrekenen op clubfactuur van jan 18

4.

Brieven/mails in, uit
IN : Uitnodiging nieuwjaarsreceptie HC Eeklo

 Wedstrijdwijzigingen
 Uitnodiging IRT Malmedy via Gerrit

 Vraag HBC Evergem ivm nacompetitie bij J14 antwoord Guido
 Factuur sporthal Hekers Vipzaal vergaderingen DB eb sr com .

UIT : getekende documenten vrijwilligers aan penningmeester VHV
 Voorstel Minnelijke schikking FF HC Lokeren
 Vraag aan HC Aalst om de Bye plaats in te nemen voor de nacompetitie bij
de dames met Aalst 2 .

5.

Competitie senioren en jeugd
 Blijkbaar weten iet alle clubs dat er in sommige reeksen een nacompetitie
gepeeld word , we sturen deze kalenders nogmaals door.
 Voor de dames wachten we nog even op het antwoord van Aalst om een
vierde ploeg in de tweede reeks te hebben .
 Een aantal wedstrijden zijn in de loop de tweede helft van 2017 uitgesteld
dringend moeten we een nieuwe overeengekomen datum hebben , zo niet
zullen we een FF voorstellen ten nadele van de veroorzaker .

6.

Scheidsrechters


Blijkbaar vertrekt er niet steeds een automatische mail naar alle betrokkenen
als er wedstijdwijzigingen doorgevoerd worden Guido zal hiervoor contact
opnemen met het VHV secretariaat .

 We hebben de indruk dat soms clubs misbruik maken van het regelement voor
de leveringsplicht.
 Van onze begeleiders van de scheidsrechters zijn er nog steeds die niet
toepassen wat er op de documenten staat voor de km vergoeding is het enkel de
snelste weg die via mappy wordt bepaalt die in rekening word genomen.

7.

Website
 Blijkbaar ontbreekt François L als lid van het DB op onze website guido neemt
contact met de webmaster .

8.

Financiën
 Alle betalingen voor 2017 die binnen waren zijn uitgevoerd

 De penningmeester heeft de resultaten voor 2017 opgemaakt en een voorstel
voor een begroting 2018 overgemaakt . deze werd besproken en goedgekeurd
om op de algemene vergadering voor te leggen .

9.

Selecties


Blijkbaar is het mailadres van Mourad gehackt , hij zou een nieuw hebben Guido
zal contact opnemen met het secretariaat VHV om dit aan de clubs te bezorgen ,
is belangrijk voor meldingen i.v.m. het JSF .
 Guido heeft een mail verzonden met vraag i.v.m. communicatie over de
selecties voorlopig hebben we enkel het programma voor het IRT in Malmedy
van januari ontvangen .

10. Varia .
 Voorbereiding algemene vergadering van maandag 19/02 Vip zaal Hekers .
 Clubs uitnodigen Agenda + volmacht formulier doorsturen dinsdag , te laatste
woensdag.

 Guido maakt het activiteitenverslag 2017 en plannen 2018 tegen volgende vergadering
 François heeft aan alle clubs een mail gezonden met de vraag naar de interesse naar de
organisatie van een regiobeker , voor senioren en jeugd .
Volgende

vergadering 12 februari 2018 20.00u Vip zaal Hekers
Zwijnaarde

