Regionale Scheidsrechters
Commissie
Antwerpen – Vlaams Brabant
Ere Voorzitter:
R. Vandenbroeke – Kapellensteenweg 387/4 - 2920 Kalmthout - Tel: 03.651.59.02
Voorzitter:
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: 10-2-2017
Aanwezig: Cornelis R., De Moor M., V.D.Plas S., Uten L., Thoelen D
Verontschuldigd: Vandenbroeke R., Vijgen J., Verheyen W.,
Omdat WVC zijn ontslag heeft aangeboden zal Sam als ondervoorzitter de vergadering leiden.
1. Verkiezing nieuwe voorzitter:
De functie van de voorzitter is vacant omdat WVC zijn ontslag heeft gegeven. (aanvaard door de commissie)
Er werd een email naar de commissieleden gestuurd dat de functie van voorzitter vacant was en dat de kandidaturen
voor deze functie zich konden aanmelden bij het secretariaat.
Er heeft zich geen enkele kandidaat gemeld.
De volgende beslissing werd door de vergadering genomen:
Zolang er zich niemand meldt zal de ondervoorzitter (automatisch) fungeren als voorzitter (dit al zeker tot het einde
van het seizoen of tot zich iemand meldt). Op het einde van het seizoen zal er geëvalueerd worden.
2. Verslag van de vorige vergadering
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.
3. Briefwisseling:








Email ontvangen van MDM, neemt ontslag als penningmeester (maar dit ontslag werd intussen, met een
nieuwe email ingetrokken door de uitslag van het referendum)
Email ontvangen van WVC neemt ontslag als voorzitter (door de uitslag van het referendum)
RC heeft een email gekregen van B.Danhieux vraag of we jsr kunnen inzetten op het Artevelde tornooi dat
doorgaat op 26-27/5/17 in Zwijnaarde
RC heeft een email verstuurd naar D.Van De Voorde i.v.m. het Ledeganck tornooi (was onzeker of het
doorgaat in 2017). Dirk heeft geantwoord dat er wel degelijk een tornooi plaatsvindt op 1-2/7/17 in Eeklo. Hij
vraagt of we ook dit jaar jsr kunnen inzetten op het tornooi zoals de vorige jaren. Het tornooi gaat door op 12/7/17.
Email ontvangen van de voorzitter RCAVB, vraagt wat uitleg i.v.m. het ontslag van WVC. Hij zal dit ontslag
op de volgende vergadering RCAVB laten aanvaarden. Hij hoopt dat hij op hetzelfde moment de naam van
de nieuwe voorzitter kan meedelen.
Email ontvangen (reactie op het email van het RSCAVB) van W.V. hij betwijfelt of de functie commissielid en
coach wel te combineren valt.

4. Coachen / scheidsrechter begeleiding W.Verheyen:
Sam zal reageren op de mail van Ward.
5. Verslag RCAVB vergadering d.d. 12/01/17:






Begroting dient nog besproken te worden (de bespreking en goedkeuring is verplaatst naar de volgende
vergadering) omdat MM nog niet aanwezig kon zijn (is nog herstellende van zijn heelkundige ingreep)
Begeleiding jsr bij risico J16 wedstrijden is toegezegd als er een begeleider beschikbaar is.
Vertegenwoordiger volgende vergadering RCAVB 16/2/17 GB Thoelen David
De Alg. vergadering RAVB gaat door 20/02/2017 De Ploan In Mechelen.
De secretaris vraagt om het RSCAVB werkingsverslag zo vlug mogelijk door te mailen.

6. Alg.Vergadering RCAVB (ontwerptekst)

MDM heeft het jaarlijks werkingsverslag opgemaakt. Het wordt voorgelezen tijdens de vergadering, er worden
enkele correcties aangebracht en de tekst wordt definitief goedgekeurd. RC zal het verslag zowel naar de
secretaris RCVAB als naar commissieleden doorsturen. Sam en Raoul vertegenwoordigen het RSCAVB.
7. Scheidsrechters Com. VHV:
Geen informatie daar de eerstvolgende vergadering pas op 8/2/17 is
8. Financieel verslag / begroting:
In afwachting van de goedkeuring van de begroting zijn de onkosten nota’s van de maand januari al betaald.
9. Tornooien Artevelde – Ledeganck – Buitenland:
RC zal een email sturen naar Dirk & Bart dat we zeker aanwezig zullen zijn met jeugdscheidsrechters maar dat het
aantal jsr en begeleiders nog niet kan medegedeeld worden. De rondvraag qua beschikbaarheid moet nog gedaan
worden.
RC zal een email naar alle waarnemers sturen qua beschikbaarheid op beide tornooien.
Deelnemen aan een buitenlands tornooi met jeugdscheidsrechterskoppel dit jaar ziet de commissie niet zitten. Door
verschillende omstandigheden zijn de personen die daar mee bezig waren weggevallen (onkosten begroting
opmaken, afspraken maken met clubs enz.). David gaat mee met GBSK naar Praag, hij zal daar de nodige
informatie vergaren (qua faciliteiten, onkosten) zodat we toch dit seizoen nog een onkostenbegroting voor deelname
aan het RCAVB ter goedkeuring kunnen voorleggen. Afhankelijk van de goedkeuring zal dan het project verder
uitgewerkt worden.
.
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11. Allerlei:
F.Lievens heeft al aan verschillende commissieleden gevraagd eens na te denken op welke wijze we de Antwerpse
scheidsrechters zouden kunnen belonen. Bij het brainstormen tijdens de vergadering gaat de voorkeur uit naar een
lichte opwarmingsvest. De scheidsrechters zouden daar dan mee in de sporthal kunnen binnenkomen en opwarmen.
Sam gaat bij M.G een prijsofferte vragen voor vest + bedrukking.
Einde van de vergadering 23u30
Volgende vergadering op dinsdag 07/03/17 te 19u30 in Esso clubhuis Deurne.
Opgemaakt: R. Cornelis
Secr RSCAVB

