Regionale Scheidsrechters
Commissie
Antwerpen – Vlaams Brabant
Ere Voorzitter:
Voorzitter:
Ondervoorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Aanduider:

R. Vandenbroeke – Kapellensteenweg 387/4 - 2920 Kalmthout - Tel: 03.651.59.02
W.Van Croonenborch – Lindenlaan 4 – 2960 Brecht – Gsm : 0473.11.28.59
S.Van Den Plas - Vaderlandstraat 24 – 2610 Wilrijk Gsm: 0485.47.28.41
R.Cornelis – Hagelberg 11 – 2040 Berendrecht Tel & Fax: 03.568.10.68
M.De Moor – Portugesestraat 20 – 2660 Hoboken Gsm: 0477.46.60.78
J.Vijgen – E.Verbiststraat 44 – 2900 Schoten Gsm: 0499 52 84 23
Berendrecht: 10/01/17

Aanwezig: V.Croonenborch W, Cornelis R., De Moor M., V.D.Plas S., Uten L., Thoelen D., Vandenbroeke R.,
Verontschuldigd: Verheyen W., Vijgen J.,
De voorzitter wenst alle commissieleden, scheidsrechters, waarnemers en hun familie een gezond, gelukkig en
sportief 2017.
1. Verslag van de vorige vergadering:
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.
2. Briefwisseling:



RC heeft een email verstuurd naar Bouanan (vraag om uitleg). In zijn reactie op die email staat dat hij beslist
heeft van te stoppen met fluiten (om persoonlijke redenen).
RC heeft 2 mails ontvangen van Wim en Ward i.v.m. jeugdwedstrijden waar geen jsr aanwezig waren en
waarbij waarnemers niet verwittigd waren.

3. Aanpassing vergoedingen:




Omdat er voor de VHV B competitie nog geen vergoeding voorzien was werden er enkele voorstellen
gedaan, tevens werd er gevraagd of de andere vergoedingen ook niet konden verhoogd worden. De
voorstellen worden besproken. Er werd beslist de vergoedingen niet te verhogen. Het is nog steeds onze
doelstelling om zoveel mogelijk begeleidingen te doen en een verhoging zou het aantal begeleidingen
verminderen.
Het volgende voorstel wordt wel weerhouden - voor een VHV B tornooi (6 wedstrijden van 20 minuten of 3
wedstrijden van 30 minuten) wordt er een vergoeding voorzien van 20 Euro. RC zal alle waarnemers via
email inlichten.

4. Wedstrijd HC Schoten – Zandvliet:
Willy haalt de feiten aan die zich tijdens deze wedstrijd hebben voorgedaan. Ongeregeldheden op de tribune tussen
supporters van beide teams. Scheldpartijen naar de jeugdsrs en spelers. Oproepen tot ongepast gedrag van spelers.
Wat kan er aan gedaan worden?
Enkel de club heeft de mogelijkheid om klacht in te dienen bij het Regio comité.
Indien er een officiële waarnemer aanwezig is moet deze wel een verslag opmaken dat overgemaakt moet worden
aan het RCAVB.
Wel staat er een vergadering gepland tussen beide clubs op 12/1/17 waarop Willy ook is uitgenodigd.
We trachten op de wedstrijden van de betrokken club te pas en te onpas een waarnemer aan te duiden.
5. Aanduidingen:
De aanduidingen worden overlopen, hierbij merkt Luc op dat hij op zaterdag 14/1 een wedstrijd heeft, waar hij
gevraagd had hem niet aan te duiden op die datum omdat hij niet beschikbaar is.
De waarnemers worden aangeduid, voortaan zullen we waarnemers voor de jeugdwedstrijden ook ingeven in de
kalender zodat deze verschijnen op de website van de VHV (kalender).

6. Aanduidingen & waarnemers
Regionaal:
Januari
ON 043

Za

14/01 15:45

Schoten

- Uilenspiegel

Messens K.

Vinckevleugel W.

Vorderstein

R.Cornelis

ON 083

Za

21/01 12:00

Schoten

-

Gent

V.Rompaey W.

Vijgen S.

Vorderstein

L/Uten

PB 050

Zo

22/01 18:00

Uilenspiegel

-

GBSK

V.Rompaey W.

Vijgen S.

De Bist

S.V.D.Plas

Jeugd
Januari
PG 210
PE 070
PH 067
PF 023
PG 216
PE 071
PG 217
PE 073
PH 086
PF 029
PH 223
PF 075
PG 238
PE 080
PH 232
PF 078

Za 14/01
Zo 15/01

10:30

Sasja

12:00

Sasja

Schoten

14:15

GBSK

Leuven

16:00

GBSK

Leuven

9:30

O.Merksem

Uilenspiegel

12:00
13:15

O.Merksem
Schoten

Sasja
Schoten

14:30

Schoten

Schoten

13:15

Welta

GBSK

14:30

Welta

GBSK

15:45

Atomix

Leuven

16:00

Atomix

Leuven

12:15

Schoten

O.Merksem

13:30

Schoten

O.Merksem

15:45

Leuven

Welta

17:30

Leuven

Welta

Za 21/01
Za 21/01
Zo 22/01
Zo 22/01

Za 28/01
Zo 29/01

-

Schoten

Vorderstein

S.V.D.Plas

Ten
Gaerde

D.Thoelen

Rode Loop

R.Cornelis

Vorderstein

W.V.Suetendael

De Ploan

D.Thoelen

Keerbergen

R.Cornelis

Vorderstein

W.V.Suetendael

Wilsele

D.Thoelen

Februari
PE 085
JD 040-41-42
PH 253
PF 085
PG 247
PE 083

Za

4/02

Za

4/02

Za

4/02

12:00

Sasja

Brasschaat

14:00

VHV J16 B

Gent

12:30

Uilenspiegel

GBSK

15:30

Uilenspiegel

GBSK

13:30

HvH Zandvliet

Schoten

14:45 Schoten/Zandvliet

Schoten

Sorghvliedt

W.V.Suetendael

De Bist

D.Thoelen

De Polder

R.Cornelis

7. Verslag RCAVB d.d. 17/11/2016




Willy en Sam hebben de vergadering bijgewoond en geven uitleg.
Robert haalt aan dat het RCAVB hem en zijn echtgenote hebben uitgenodigd voor een bedankingsdiner voor
de jarenlange inzet.
Om de beslissing voor de deelname, met beloftevolle jonge scheidsrechters, aan een buitenlands tornooi
verwachten ze nog steeds een onkosten nota (met voldoende details qua uitgaven)

8. Volgende vergadering AVB/Doodle:
Willy vraagt wie hem kan vervangen op de vergadering nu donderdag 12/1/17 daar hij naar de belangrijke
uitnodiging van HvH Zandvliet moet (zie punt 4).
Robert stemt in om naar de volgende vergadering te gaan.
Willy haalt een paar punten aan die zeker moeten besproken worden.
9. Sch Com VHV
We hebben een jsr cursus ontvangen van Regio Limburg die voortaan zou moeten gebruikt worden (uniformiteit
tussen alle regio’s). Laat het duidelijk zijn, we zijn niet tegen uniformiteit maar hadden graag in overleg een aantal
zaken besproken. Tijdens deze bijeenkomst zouden de jaren ervaring die de regio Antwerpen reeds heeft
opgebouwd een toegevoegde waarde kunnen gehad hebben. Tevens maken we de opmerking dat de Antwerpse

lesgevers pedagogisch zijn opgeleid, en dat zij misschien wel beter geplaatst zijn qua welke wijze er les gegeven
kan/moet gegeven worden. Het is niet omdat regio Limburg nu ook start met deze opleidingen wij daar nu de
mosterd moeten gaan halen.
MDM zal dit punt zeker op de volgende vergadering SCVHV aanhalen.
10. Financieel verslag/Begroting:
MDM heeft de begroting opgemaakt en deze na de goedkeuring van het RSCAVB ingediend bij MM.
MM heeft een tegenvoorstel naar MDM gestuurd (dat is nog niet goedgekeurd door het RCAVB). Het bedrag van de
begroting is wel opgetrokken maar daar zitten dan wel enkele zaken bij inbegrepen die vroeger apart werden
betaald. Het voorstel wordt besproken en het is nu afwachten of het goedgekeurd wordt. We hopen van wel.
11. Jeugdscheidsrechters:
Sam heeft de vraag gekregen van het JSF om zijn Excel file (opvolging van rapporten enz.) verder te zetten. Hij
geeft aan dat dit niet langer houdbaar is, tevens twijfelen we aan de toegevoegde waarde van deze opvolging.
Voorlopig rapporteren we nog maandelijks aan de chef scheidsrechter. Voor extra informatie moeten zij zich dus tot
de chef scheidsrechter wenden. Wel gaan we dit voortzetten voor de begeleidingen die door het RSCAVB gedaan
worden, omdat de bijscholingen aan de hand van de verslagen opgemaakt worden, en om de selectie van de
scheidsrechters te kunnen maken die we willen meenemen naar de tornooien
12. Tornooi buitenland:
Willy zal een kostenvoorstel opmaken tegen de volgende vergadering RCAVB en dit meegeven met Robert om daar
te bespreken. Van zodra we weten of dit goedgekeurd is kunnen we verder, en kunnen we beginnen met de nodige
afspraken te maken.
13. Allerlei:



Robert vraagt om regelmatig contact op te nemen met de scheidsrechters die een pauze ingelast hebben of
gekwetst zijn. Enkel zo komen we te weten of en wanneer ze terug beschikbaar zijn.
Luc bedankt het RSCAVB voor het geschenk dat hij kreeg voor de geboorte van kleindochter Mirte.

Einde van de vergadering 23u30
Volgende vergadering op dinsdag 07/02/17 te 19u30 in Esso clubhuis Deurne.
Opgemaakt: R. Cornelis
Secr RSCAVB

