Verslag teams Vergadering met de clubs ivm U8 U10 en U12 tornooien
Oost Vlaanderen maandag19/10: Aanwezig : Eeklo , HK Waasmunster , DHC Waasminster , Evergem
, DB Gent , Elita Lebbeke-Buggenhout , Brabo Denderbelle ,HBC Dendermonde, Berlare .
Vanuit de regio Erik van Aerschot en Guido Moeyersoons ( verslag )
Verontschuldigd: Filip Soetaert , Tim Hovoet

Aangezien de cafetaria’s dicht zijn is er een probleem als ook de tribune dicht is je kan moeilijk
ouders buiten laten wachten tot het tornooi voorbij is . In Evergem en Dendermonde is de tribune
wel toegankelijk. Elita Bug , DB Gent en Eeklo gaan informeren of de tribune toch open kan onder
bepaalde voorwaarden . ( Bij DB gent mag intussen ook volk op de tribune )
Enkele clubs geven aan dat de ouders liever niet in contact komen met ander clubs en hun spelers.
West Vlaanderen : dinsdag 20/10 Aanwezig : HBC Izegem , O Brugge , Thor , Desselgem , DB Gent .
Vanuit de regio Erik van Aerschot , Adamczyk Mieczyslaw en Guido Moeyersoons ( verslag )
verontschuldigd Filip Soetaert
HBC Izegem laat weten dat hun ouders liever niet deelnemen aan tornooien bij andere clubs, ze
hebben zelf voldoende leden binnen de club en organiseren op regelmatige basis zelf tornooien
binnen de club met enkel eigen leden .
In West Vlaanderen zijn de andere clubs wel vragende partij voor een organisatie.
Algemeen :
We stellen voor , zoals reeds voorzien om de U8 en U10 tornooien niet samen te laten doorgaan
maar eventueel na elkaar als je maar over een sporthal kan beschikken. Maar beperk wel de duur
van het tornooi .
Een tornooi voor U12 is minder dringend , deze spelertjes spelen nog competitie .
Als de maatregelen blijven gelden denken we dat de M13 vanaf 1 januari 2021 dienen op te letten
met meisjes die 13 worden en volgens de letter van de corona maatregelen niet meer zouden mogen
spelen .
We stellen voor om het aantal ploegjes te beperken tot ongeveer 6 als we op 2 terreinen kunnen
spelen.
Als je over 3 terreinen kan beschikken willen we het aantal ploegjes tot ongeveer 8 beperken.
We willen ook met zo weinig mogelijk clubs en hun spelertjes in contact daarom willen we het aantal
deelnemende clubs beperken tot ongeveer 3.
We vragen ook om het vervoer tot een minimum te beperken , zo weinig mogelijk auto’s en best in
de wagen iedereen een mondmasker , zeker de bestuurders.

Indien de tribune toch open kan vragen we wel om de tribune in te delen in zones waar de ouders
samen per club kunnen blijven .
Reden, volgens de maatregelen van de overheid mogen max 50 deelnemers bij de jeugd in de
sporthal. Je moet ook voor de clubs die niet spelen een plaatsje voorzien.
We raden ook aan om zeker de tornooien te organiseren omdat we vrezen voor een drop out ,
kinderen willen wel spelen en we vrezen dat ze gaan overschakelen naar sporten waar wel nog
competitie ( buiten ) gespeeld wordt .
De beloofde link voor het opstellen van een tornooischema : http://www.toernooi-schema.nl/

