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.
Kandidatuur Afgevaardigde Vlaams Brabant “Thoelen David”.
De kandidatuur wordt weerhouden en de voorzitter heet David van harte welkom als nieuw lid van het RSCAVB
David stelt zich voor en geeft uitleg over welke ambitie, engagement hij heeft bij de commissie.
1. Verslag van de vorige vergadering:
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd
2. Briefwisseling:







Email van M.E, hij wenst tot het einde van dit jaar niet te fluiten.
E-mails (meerdere) i.v.m. de locaties voor de bijscholing en cursussen in RAVB zuid, nog steeds niets
concreets
Email van K.D.V., heeft geen partner meer (zoekt nieuwe partner) zijn vaste partner M.E stopt voorlopig
Email van S.T heeft geen partner, D.T is gestopt (geeft een voorkeur op qua nieuwe partner)
Het is niet aan de Sch. Com om koppels uit elkaar te trekken of te koppelen. Het zijn de scheidsrechters die
in overleg, samenspraak overeen moeten komen.
Email van R.J. i.v.m. vraag waar zij de bijscholing moeten volgen, LLN of Regio. RC heeft geantwoord.
Email van R.V., vraagt om Johan te verwittigen dat hij sneller zijn aanduidingen zou moeten doen en op het
net zetten.

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 Leuven …..
1) B, reg, junor sr bijscholing (fysieke test) 11/9 Sporthal Vorderstein, Schoten
2) Jeugd sr en beg Noord 25/9 Sporthal Vorderstein, Schoten
3) Jeugd scheidsrechter en beg Zuid 10/9 ???? gaat niet door, op de voorziene datum geen locatie
beschikbaar, er zal een andere datum gezocht worden
4) 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 aangekaart worden.

4. Aanmeldingsformulieren & Beschikbare data
Johan heeft alle documenten ontvangen

5. Aanduidingen & waarnemers
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6. Verslag RAVB





Willy, Luc en Raoul hebben de vergadering gevolgd en geven uitleg.
Er is stevig over en weer gediscussieerd over de clubopleiding S/T de voor/nadelen, risico’s.
Voorlopig kan eender wie als S/T aan de wedstrijdtafel zitten.
De vereiste modaliteiten zijn nog niet bepaald (verschenen, gepubliceerd)
Aan de scheidsrechters wordt gevraagd bij het ontbreken van een aansluitingskaart het paspoort te vragen
en het Rijksregister nummer op het wedstrijdblad in te vullen.
Wat met de nieuwe spelregels, is er iets voorzien qua Road show naar de clubs?
Antwoord van FM, als er voldoende opkomst is wil hij een Roadshow doen. Het is aan het Regio Comité dit
aan te vragen bij hem.
Willy en Sam zullen aanwezig zijn op de volgende vergadering.15/9/16 Merksem

7. Sch.Com.VHV:
Niets speciaals te melden.
8. Financieel verslag:
Alle rekeningen zijn betaald en er is nog voldoende budget tot het einde van het jaar.
De normale werking kan verdergezet worden.
9. Jeugdscheidsrechters:
Sam heeft een pps gemaakt voor de jsr bijscholing, en deze rondgestuurd naar de commissieleden om te bekijken.
Eventuele aanpassingen/opmerkingen dienen zo snel mogelijk aan hem door gegeven te worden, zodat hij zijn
presentatie kan aanpassen.
10. Allerlei:





David gaat actie ondernemen i.v.m. de organisatie van zowel de cursus als de bijscholing jsr Regio AVB
zuid.
Gezien er weinig of niet gereageerd wordt op email berichten is de vraag of een FB groep eventueel wel zou
werken. (louter informatieve communicatie)
zaterdag op de bijscholing zal aan de scheidsrechters gevraagd worden of zij geïnteresseerd zijn.
Indien ja zal S.V.D.P. deze FB groep aanmaken, email is en blijft wel het officieel communicatie middel
De Vz vraagt aan de leden, tegen de volgende vergadering, na te denken over het aanschaffen van fleece
vesten (in sommige sporthallen is het te koud om in een Polo met korte mouwen aan de wedstrijdtafel te
zitten.)
De penningmeester geeft aan dat daar wel geen budget voor is.
Indien de leden akkoord zijn om deze vesten zelf te betalen zal gezocht worden waar we deze
groepsaankoop gunstig zouden kunnen doen.
RC zal zorgen dat het Logo op deze vesten zal aangebracht worden.

Einde van de vergadering 23u30
Volgende vergadering op dinsdag 04/10/16 te 19u30 in Esso clubhuis Deurne.
Opgemaakt: R. Cornelis
Secr RSCAVB

