Regionale Scheidsrechters
Commissie
Antwerpen – Vlaams Brabant
Ere Voorzitter:
R. Vandenbroeke – Kapellensteenweg 387/4 - 2920 Kalmthout - Tel: 03.651.59.02
Voorzitter:
W.Van Croonenborch – Lindenlaan 4 – 2960 Brecht – Gsm : 0478.47.16.69
Ondervoorzitter: S.Van Den
Plas - Vaderlandstraat 24 – 2610 Wilrijk Gsm: 0485.47.28.41
Secretaris:
R.Cornelis – Hagelberg 11 – 2040 Berendrecht Tel & Fax: 03.568.10.68
Penningmeester: M.De Moor – Portugesestraat 20 – 2660 Hoboken Gsm: 0477.46.60.78
Aanduider:
J.Vijgen – E.Verbiststraat 44 – 2900 Schoten Gsm: 0499 52 84 23
Berendrecht: 09/08/16

Aanwezig: V.Croonenborch W, Cornelis R., De Moor M., V.D.Plas S., Uten L. Vandenbroeke R.
Verontschuldigd: Verheyen W., Vijgen J.
Voorwoord van de nieuwe voorzitter: hij hoopt alle verwachtingen te kunnen inlossen en verwacht een goede
samenwerking met de commissieleden
1. Verslag van de vorige vergadering:
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd
2. Briefwisseling:
Email ontvangen van HvH met de juiste locatie voor de organisatie cursus S/T
Email G Janssens, zonder vaste partner, vraagt of het mogelijk is koppel te vormen met de andere meisjes collega
scheidsrechters (afwisselend qua beschikbaarheid Rilke, Jolien, Sara, Louise) hierop zal positief gereageerd
worden.
3. Cursussen & Bijscholingen:
a)
b)
c)
d)
e)

Reg & Junior sr cursus 17/9 -24/9-1/10-8/10-15/10-22/10 Cogelshof, Schoten
Jeugd sr cursus Noord 24/9-1/10 Sporthal De Bist, Wilrijk
Jeugd scheidsrechter cursus Zuid 15/10 -22/10 ????
S/T cursus Noord 3/10-10/10 Sporthal De Polder, Zandvliet
S/T cursus Zuid 17/10-24/10 (GBSK of Leuven) ???
1)
2)
3)
4)

B reg junor sr bijscholing (fysieke test) 11/9 Sporthal Vorderstein, Schoten
Jeugd sr en beg Noord 25/9 Sporthal Vorderstein, Schoten
Jeugd scheidsrechter en beg Zuid 10/9 ????
Waarnemers Reg & VHV bijscholing in de eerste helft van oktober
Voor de items in het ROOD is er nog GEEN locatie gekend, de vraag zal op de volgende vergadering
RCAVB nogmaals gesteld worden.

4. Aanmeldingsformulieren
De meeste aanmeldingsformulieren zijn binnen
ontbreken nog: Lambert, Bouanan, Thyssen, Goguta
Willy zal contact opnemen met deze mensen
Theys Dennis stopt als scheidsrechter
5. Aanduiding Waarnemers:
Voorlopig nog geen aanduidingen
Willy zal samen met Johan de aanduidingen bekijken en in functie van de wedstrijden en/of scheidsrechterskoppels
beslissen of en wie waar gaat waarnemen.

6. Verslag RAVB

Alle leden hebben het verslag ontvangen Willy geeft uitleg punt per punt
Het woord “CLUBSCHEIDSRECHTER” dient vervangen te worden door “VRIJWILLIGE SCHEIDSRECHTER”
Zie art. 3:2.b
Willy heeft een voorstel geformuleerd en hij zal dit aan het RCAVB overmaken (te bespreken op de volgende
vergadering RCAVB).
Willy, Raoul en Luc zullen aanwezig zijn op de volgende vergadering RCAVB.
Robert maakt de opmerking dat in de regio kalender geen R ploegen staan maar wel B ploegen (voor B ploegen is
er wel een scheidsrechter leveringsplicht voor R ploegen niet !)
7. VHV nieuws S.C.VHV:
Geen informatie het is wachten op de eerstvolgende vergadering
8. Financieel verslag:
Alles is onder controle en er is zeker nog voldoende budget tot het einde van het jaar, qua werking geen problemen
te verwachten.
De onkostennota’s van het Ledegancktornooi moeten nog betaald worden (vakantieperiode)

9. Kandidatuur afgevaardigde VL.Brabant:
Tot op heden heeft zich nog niemand aangemeld als kandidaat commissielid voor Vl.Brabant
Op de volgende vergadering RCAVB zal dit aangekaard worden samen met de ontbrekende locaties qua organisatie
van de cursussen en bijscholingen Regio AVB zuid
10. Allerlei:
Willy vraagt de leden wanneer zij een email ontvangen de lees bevestiging aan te klikken
Vraag om samen te komen in Kontich. Carpooling om naar de bijscholing in LLN te rijden
Johan zal de aanduidingen doen voor de oefenwedstrijden, BvB en de regio competitie

Einde van de vergadering 23u30
Volgende vergadering op dinsdag 06/09/16 te 19u30 in Esso clubhuis Deurne.
Opgemaakt: R. Cornelis
Secr RSCAVB

