Verslag vergadering DB 01/06/2020 via Google Duo
Aanwezig : - Guido Moeyersoons (verslag) - Tim Holvoet - Erik Van
Aerschot - Filip Soetaert- Andre Vangroenweghe - Karl Laverge
Verontschuldigd : François Lievens - Adamczyk Mieczyslaw

1. Woord van de voorzitter
We wensen alle promovendi uit onze regio proficiat te wensen , voor sommigen was
het misschien onverwacht maar daarom niet minder gemeend .

2. Goedkeuring verslag vorige vergadering
Het verslag van de vorige vergadering word goedgekeurd en is aan de clubs en de
VHV verzonden.

3. Nazicht nog niet afgewerkte items
Briefing Vergadering regio’s met VHV penningmeester: wegens de corona uitgesteld.
Guido zal hieromtrent een herinneringsmail verzenden

4. Brieven/mails in, uit
IN :
 Voorstel speelweekends regiocompetitie vanuit AVB gebaseerd op de VHV
competitiegril

 Vraag Evergem of de U12 een normale competitie is .
 Vraag Tielt –Aarsele om wat uitstel om de J12 in competitie te laten deelnemen , voor
de U16 hebben ze te weinig volg . Filip neemt contact op met HC Tielt om te
informeren op welke manier we hun kunnen helpen , ondersteunen .

UIT :
 Opmerking leveringsplicht aan Guy Kerremans . ging het aanpassen en opnieuw naar
ons verzenden ( nog niet ontvangen ) ging ook nog besproken worden op het VHV sc

 Voorstel brief ivm ledenbijdrage , is blijkbaar niet nodig , is enkel een aanpassing
volgens de levensduurte .

 Document met de ingeschreven ploegen voor de regiocompetitie met vraag nazicht
aan de clubs . niettegenstaande de uitdrukkelijke vraag om na te kijken hebben enkele
clubs dit niet doorgegeven .

 Vraag aan vhv secretariaat , Tim M en Patrick B ivm hervorming cursussen .Guido
stuurt een herinnering met Filip zeker in CC .

 Aan alle clubs , evaluatie afgelopen seizoen met voorstellen komend seizoen met vraag
om reactie voor maandag 1 juni ( enkel een vraag , opmerking van O Brugge)

5. Competitie senioren en jeugd
 Vanuit de VHV is een mail verzonden naar alle clubs om de inschrijvingen die op
het platform staan na te kijken en eventueel te laten aanpassen . De
competitieleider staat daar ook in cc.
 Van een aantal clubs is een mail verzonden aan her secretariaat van de VHV dat ze
niet akkoord gaan met de afschaffing van de VHV jeugdcompetitie ( voor een jaar).
We nemen acte van deze mail , we vinden het ook jammer , maar denken dat deze
beslissing weloverwogen genomen is.
 We porberen zo snel mogelijk een voorstel van kalender op te maken en aan de
clubs te verzenden , de regiocompetitieleiders hebben afgesproken om in alle
regio’s op hetzelfde moment te starten , op de IRT tornooien zal er geen
competitie zijn voor J16 en J18 .

6. Scheidsrechters
 Tegen onze volgende vergadering zouden we graag een aantal data naar voor
schuiven , deze zullen natuurlijk afhangen van de hervormingen die er aan komen?

7. Begeleiding JSR
 François heeft een mail verzonden naar alle gekende clubbegeleiders van de JSR
met de vraag om ondersteuning van het regio project . We vragen naar hun
intenties en wachten hier op antwoorden .

8. Website



9. Financiën


10. Selecties
 Alle werking ligt voorlopig stil

11. Varia
 Vanuit VSF wordt aangekondigd dat er gesprekken worden opgestart inzake het
behoud van het statuut van het verenigingswerk voor de non-profit sector.
 Regelement 2020-21 tegen volgende vergadering bijwerken om dan goed te
keuren om aan de clubs te verzenden
 Aanpassing U8-U10-U12 tornooien zal zo snel mogelijk aan de clubs worden
doorgezonden .

Volgende vergadering 6 juli 20.00u, via Google Duo

