Verslag vergadering DB 09/04/2018

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

Woord van de voorzitter
We wensen ons medeleven te betuigen bij het overleiden van Patrica Deklerk en
wensen de familie veel sterkte .

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 , Guido stuurt dit door naar alle leden van het DB met vraag naar feed back .
We zenden ons voorstel door aan Freddy Lievens AVB en zet Adam in CC

 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. ( = vergoeding + km )
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 . (Willem Mélange is ook nog kandidaat )

4.

Brieven/mails in, uit
IN : Vraag Basisschool Nazareth medewerking sportdag juni

 Vraag webmaster i.v.m. verslag alg verg .
 Via Adam , vraag deelnemers jsr cursussen in onze regio van de laatste 2 jaar
 Vraag webmaster foto’s kampioenen
UIT : Voorstel sr problematiek AVB aan leden DB
 vraag aan clubs naar actieve jsr + eventueel fluiten op Artevelde
jeugdtornooi . enkel reactie van Kortrijk en Roeselare maar spelen ook zelf
op het tornooi.
 PPT van Eric Dupain marketing aan aanwezige clubs
 Vraag aan clubs wie wil meedoen aan VHV M14 en wie wil zaal voorzien
voor organisatie . ( enkel antwoord Roeselare zat 5 mei ) Guido verwittigd
het sr aanduider van West Vlaanderen voor aanduiding van
scheidsrechters .
 Vraag aan alle OW clubs ivm mogelijke inschrijving M12 ,M14 en M16-17
antwoord ( Lokeren en Elita neg. Eeklo M12 ? sept Kortrijk M15 ? Brabo
M12 , M14 en 16-17 DB Gent M17 ?? stoppers + res. of niet . )


Aankondiging cursus JSR te Lokeren ( 22 inschrijvingen 4 clubs )



Doorsturen verslagen opvolging jsr regio aan jsf VHV


Vraag aan O Brugge zaal voor organisatie tornooi dames VHV (ok zon 6
mei van 11u30 tot 17u00 ) is ok , Guido stuurt aan scheidsrechters aanduider van
West Vlaanderen mail om sr aan te duiden .

5.

Competitie senioren en jeugd
Nog steeds zijn enkele wedstrijden waar geen gegevens van zijn
ontvangen


6.

Het oorspronkelijk voorzien tornooi voor j en M12 zal niet doorgaan
wegens te snel , volgend jaar onmiddellijk opnemen in de kalender.

Scheidsrechters

vraag via Guy Kerremans cursus tafel off niveau VHV HK Waas

in mei juni Guido zal Filip bellen wie deze kan geven .


DE lijst met leveringsplicht moet eerst naar het regio comité voor hij
aan de VHV wordt verzonden .

7.

8.

Website
Er blijken problemen te zijn met de automatische mail bij wijzigingen in
de VHV database als er iets wordt gewijzigd aan wedstrijden ,
Guido stuurt mail aan VHV en Freddy Lievens



De webmaster van de regio vraagt om van de ploegen die kampioen
zijn een foto naar hem door te sturen voorop de regiosite .

Financiën



9.



Enkele betalingen , verplaatsingen zijn uitgevoerd
We hebben nog een aantal bedragen vanuit de VHV te goed

Selecties
 Is het wel het juiste signaal naar de selectie dat trainers afwezig zijn op tornooi
wegens verlof ?
 Jsr voor een selectietornooi ?

10. Varia .
 Vraag stellen aan VHV , vrijgekomen beschermde plaats van Flor , hoe dienen we dit te
doen voor de regio .
Volgende
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