Verslag vergadering DB 17 Sept /2020 via teams
Aanwezig : - Guido Moeyersoons (verslag) - Tim Holvoet - Erik Van
Aerschot - Filip Soetaert- Andre Vangroenweghe - Adamczyk
Mieczyslaw
Verontschuldigd : François Lievens - Karl Laverge

1. Woord van de voorzitter
We hopen dat iedereen het goed stelt in deze corona tijden en dat we een normale
competitie kunnen spelen op alle niveaus .

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.
Het zal op dit moment wachten zijn op een nieuwe penningmeester bij de VHV om dit
verder te zetten.

4. Brieven/mails in, uit
IN :
 Aanvraag tornooi U8U10 en U12 HBC Dendermonde
 Vraag penningmeester HBC Dendermonde ivm boetes regio op de VHV factuur . =>
antwoord Guido , zijn ook verschenen in verslagen van het DB .

 Heist op den Berg niet akkoord om M15 Wedstrijd tegen Schoten in Gent te spelen .

 Opmerking Brabo Denderbelle ivm vernieuwde reglement ( hebben blijkbaar niet
begrepen dat het de bedoeling is om voor elke leeftijd afzonderlijk te organiseren )

 Vraag uitzonderingen bij M13 en U16 Thor handbal Guido zal toelating verzenden.
 Antwoord Guy Kerremans ivm leveringsplicht A Kortrijk
 Mogelijkheid liverstream handbal wedstrijden Guido zal eerste met Bart contact
opnemen en meer info vragen en nadien met de firma . Blijkbaar is er ook een
mogelijkheid om dat zelf te doen maar dan zou alles moeten gewist worden na de
activiteit .

 Aanvraag U8U10 en U12 tornooien
 Vraag uitzondering bij dames DB Gent Guido zal toelating verzenden
 Vraag Hc Tielt Aarsele + toelating , Guido zal de toelating verzenden .
 Vraag Dendermonde J16 samengestelde ploeg + uitzonderingen ok Guido zal de
toelating verzenden

 Vraag uitzondering Brabo Denderbelle Ok Guido zal de toelating verzenden

UIT :
 Antwoord aan Kortrijk ivm lijst leveringsplicht met Guy Kerremans in CC
 Herinnering cursus scheidsrechter
 Wijzigingen verschoven wedstrijden door corona .
 Bijkomende ploeg M17 Leuven 2

5. Competitie senioren en jeugd


Bij de U14 wordt de tweede ploeg van DB Gent een R ploeg .



De tweede ploegen bij de jeugd van A Kortrijk worden allemaal B ploegen



Vraag Brabo denderbelle Welpen en pagaddertornooien U9 U11 OK



De start van de competitie is uitgesteld voorstel om
Speeldag 1 van 19/20-09-2020
Wordt verplaats naar 19/20-12-2020 en dit voor alle reeksen .
Speeldag 2 van 26/27-09-2020
Wordt verplaatst naar 17/18-10-2020 voor U16-U18-M15-M17
07/08-11-2020 voor U12-U14-M13

20/21-02-2021 voor Regio Heren -Regio Dames

Bijkomende ploeg bij M17 HC Leuven 2

Is het verantwoord om de U8 U10 en U12 tornooien te laten doorgaan ( veel
ploegen , veel ouders ) Guido zal hiervoor een mail sturen .

Guido zal aan alle clubs een mail sturen met de vraag om duidelijk op hun
clubwebsite te plaatsen wat het plaatselijk coronaprotocol is dat van toepassing is

6. Scheidsrechters
 Inschrijving cursus sr van DB Gent , Evergem , Desselgem, A Kortrijk , uiteindelijk
zijn er 3 cursisten gestart ?
 Guido zal voor de cursus TO VHV 2 dagen een mail rondsturen met de vraag waar
er nood is aan zo een cursus , eventueel kan de cursus online gegeven worden .

7. Begeleiding JSR


8. Website
 Blijkbaar staat wel de competitie van het seizoen 20-21 op de site maar staat nog steeds
de rangschikking van vorig seizoen op de site , Guido zal vragen om dat aan te passen

9. Financiën
 De Betaling van de Webhosting is uitgevoerd

10. Selecties
11. Varia
 In het jaarboek van de VHV staat het aantal leden van Oost en West Vlaanderen
afzonderlijk vermeld , wij vinden dat jammer en zouden graag als een regio worde
gezien en niet soms afzonderlijk.
 Van Gerrit kwam de vraag of het interessant zou zijn om een tweede keer een
opblaasstructuur Ballenoorlog en een grote roos aan te schaffen Guido zal
informeren of daar voor ons kosten aan verbonden zijn .

Volgende vergadering 5 oktober 20.00u, door de corona Via
teams .

