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
a.i. 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: 19-5-2017

Aanwezig: Cornelis R., De Moor M., V.D.Plas S., Uten L, Thoelen D.,
Verontschuldigd: Vijgen J, Vandenbroeke R.,
Extra aanwezig: F.Lievens
1. Verslag van de vorige vergadering
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.
2. Briefwisseling:



Email W.V.Suetendael (stopt als regio waarnemer)
Email ontvangen ven B.D (wedstrijd reglement)

3. Sch.Com.VHV:
Er zijn geen vragen of opmerkingen naar de Regio toe
4. Financieel verslag:
Alles rekeningen zijn betaald we zitten binnen het voorziene budget
5. Tornooien Artevelde – Ledeganck:
RC zal de scheidsrechters, waarnemers aanduiden op het wedstrijdschema, van zodra hij dit ontvangt van
B.Danhieux.
Sam zal de nodige e-mails versturen qua afspraken (wie haalt wie op en waar) met de scheidsrechters en de
waarnemers.
6. Data cursussen en bijscholingen:
Er zal een email verstuurd worden naar de clubs met de vraag of zij interesse hebben om een bijscholing of cursus
te organiseren. Hier verstaan wij onder (een lokaal en/of een sportveld ) ter beschikking gratis te stellen.
Bijscholingen
1. B, Regio en Junior scheidsrechters
zondag 10/9/17 van 09u00 t/m 12u00 & fysieke proef
2. Jeugdscheidsrechters en Club begeleiders (zuid)
zondag 10 van 10/09/17 van 13u00 t/m 16u00 (theorie & praktijk in de sporthal)
3. Jeugdscheidsrechters en Club begeleiders (Noord)
zaterdag 09/09/17 van 09u00 t/m 12u00(theorie & praktijk in de sporthal)
4. Secretaris/ tijdwaarnemer (Noord)
vrijdag 08/09/17 van 20u00 t/m 22u00
5. Secretaris/ tijdwaarnemer (Zuid)
vrijdag 22/9/17 van 20u00 t/m 22u00

Cursussen
i. Cursus secretaris/tijdwaarnemer (Noord)
maandagen 2 en 10/10/17 van 19u30 t/m 22u30
ii. Cursus secretaris/tijdwaarnemer (Noord)
maandagen 16 en 23/10/17 van 19u30 t/m 22u00
iii. Cursus Regio -, Junior scheidsrechter
zaterdagen 16 – 23 – 30/09/17
zaterdagen 07 – 14 – en 21/10/17 van 09u00 t/m 12u00
iv. Cursus JSR (Noord)
v. Cursus JSR (Zuid)
Voor de cursussen JSR zullen eerst de lesgevers gecontacteerd worden qua beschikbaarheid.
7. Leveringsplicht
RC zal contact opnemen met Robert en Johan (er zijn nog een paar vragen) om dit punt af te werken.
8. Rol aanduider:
Johan geeft aan dat hij volgend seizoen de aanduidingen niet meer gaat doen.
In de commissie is er niemand die deze taak op zich wil, kan nemen daarom zal Sam een email sturen naar A.Brys
om deze open vacature op de website te zetten.
9. Allerlei:
Punten voor de Licentie vergadering moeten aan Freddy Lievens doorgegeven worden tegen het einde van de
maand mei.
Er is niemand van de commissie vrij om aan de volgende vergadering RCAVB in Mechelen deel te nemen, Sam zal
het RSCAVB verontschuldigen.
Gewijzigde openingsuren Clubhuis te bespreken op de volgende vergadering
Volgende vergadering op dinsdag 13/06/17 te 19u30 in Esso clubhuis Deurne.
Opgemaakt: R. Cornelis
Secr RSCAVB

