Verslag vergadering DB 2 november 2020 via teams
Aanwezig : - Guido Moeyersoons (verslag) - Tim Holvoet - Erik Van
Aerschot - Andre Vangroenweghe - Adamczyk Mieczyslaw
Verontschuldigd : François Lievens - Karl Laverge - Filip Soetaert

1. Woord van de voorzitter
Ondanks de moeilijke tijden door de COVID-19 hopen we toch nog in 2021 een vorm
van competitie te kunnen spelen en dat we verder kunnen rekenen op al onze spelers
en medewerkers , vrijwilligers.

2. Goedkeuring verslag vorige vergadering
Het verslag van de vorige vergadering word goedgekeurd en is reeds aan de clubs en
de VHV verzonden samen met het verslag van de U8 U10 en U12 vergadering .

3. Nazicht nog niet afgewerkte items
Briefing Vergadering regio’s met VHV penningmeester: wegens de corona uitgesteld.
Guido zal een mail voorbereiden met de vraag om dit opnieuw op te starten , zeker
omdat daar een aantal interessante voorstellen naar voor werden gebracht
Opvolging nieuw voorstel leveringsplicht . => zie varia

4. Brieven/mails in, uit
IN :
 Antwoord SR C VHV ivm leveringsplicht A Kortrijk.
 Uitnodiging SR voor de bijscholing in de regio in 2 groepen Desselgem en Zwijnaarde
=> vraag vanuit het regio DB voor bepaalde aanpassingen opgelegd van uit de
overheid. Nadien door de corona maatregelen voor onbepaalde tijd uitgesteld .

 Vraag hoe zit het met de scheidsrechters en jeugdscheidsrechters bij wedstrijden van
U12 en jonger => aangezien hier geen sprake is van contact is hier geen probleem .

 Sommige clubs laten weten wel interesse te hebben in een cursus TO VHV en in een
cursus jsr , probleem is echter op welke manier kunnen we dat veilig organiseren.

UIT :
 Lijst administratieve kosten regio aan alle clubs en webmaster.
 Uitzonderingen toegestaan in vorige DB vergadering .
 Stilleggen alle competities en tornooien tot 11 november

5. Competitie senioren en jeugd
 Tot 15 november zijn er geen wedstrijden voor de jeugd . voor de senioren zelfs
tot 31 december. Alles onder M13 en J12 kan wel nog , wel rekening houden
met de beperkingen afhankelijk van de gemeente .
 Vraag vanuit de VHV hoeveel wedstrijden werden uitgesteld door Corona op
de eerste en tweede competitiedag ?
 Heel wat wedstrijden uitgesteld door corona , zelfs bij U12 en M13 ook na de
tweede competitiedag .
 Wat te doen als in de verschillende gemeenten andere maatregelen gelden , vb
Lebbeke alles dicht tot 22 nov Buggenhout zelfs tot 30 nov de andere daarom
willen we alle off competities stilleggen tot 3 januari 2021.Guido zal vraag
stellen aan de andere regio’s om eventueel een gelijklopende communicatie
voor alle regio’s
 Ontbrekende wedstrijdbladen van 3 wedstrijden bij M13 en JM12 reden ?
Guido heeft een mail verzonden met vraag om reden .

6. Scheidsrechters
 Vraag Via Guy Kerremans ivm speeltijd en balmaat bij de jeugdwedstrijden in
de regio. => blijkbaar weet niet iedereen dat het regioreglement terug te
vinden is op de regiosite en dat alle ontvangers van de verslagen van het DB (de
clubsecretarissen)dat via mail hebben ontvangen.
 Voor de regio en B scheidsrechters is een bijscholing voorzien op 18/11 via
teams op 12/11 ook voor de elite en A en toekomst koppels .

7. Begeleiding JSR


8. Website



Vanaf nu kan je opnieuw de rangschikkingen per reeks op onze site zien , je kan nu ook
het weekoverzicht van alle BHB VHV wedstrijden zien , hierdoor kan je ook nakijken
welke scheidsrechter(s) bij jou dienen te komen .

9. Financiën


Vraag van Els Bal VHV verduidelijking storting aan Tigron en HC Roeselare. Kris
heeft een mail met verduidelijkingen en de factuur opnieuw gemaild .

10. Selecties
 Alles ligt voorlopig stil

11. Varia
 In het verslag van het DB van 14/09 lezen we
Reglementen: leveringsplicht scheidsrechters is niet volledig gelijkgeschakeld in de
drie regio’s, en dat hoeft ook niet. De chefs-scheidsrechter van de drie regio’s moeten
samenzitten met de chef-scheidsrechter van de VHV en hiervoor een advies
uitschrijven. Dan kan de RvB van de VHV dit bekijken en eventueel goedkeuren.
Hieromtrent willen wij ons voorstel leveringsplicht nog eens doorsturen aan de VHV
Guido zal dit opzoeken en een mail voorbereiden
 Wordt het geen hoog tijd dat ook het handbal van zich laat horen in de corona tijden?
Andere sporten komen wel in de media met hun problemen en oplossingen, van
handbal zien of horen we niets.
Gaat de VHV een initiatief nemen om iets te doen aan de lidgelden en de
verzekeringspremie die door de clubs en hun leden dient betaald te worden nu we
geen normaal seizoen kunnen afwerken. Guido zal hieromtrent een mail
voorbereiden.

Volgende vergadering 7 december 20.00u, door de corona Via teams .

