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1. Verslag van de vorige vergadering
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.
2. Briefwisseling:
•

Email ontvangen van F.Mulleners i.v.m. de leveringsplicht van Theyssens S. en Kostic N.. Robert zal hierop
reageren.

3. Evaluatie vergadering:
Alle leden hebben het verslag gekregen en dit wordt besproken
Voor de jeugd finales (U12 – U14) RAVB en de beker RAVB jeugd die doorgaan op 21/22-4-18 en 28/29-4-18 zullen
er jsr gevraagd worden. Ook voor de Final 4 (U16) die doorgaat op 5/6-5-18.
4. Sch.Com.VHV:
•
•
•
•
•

De Boes - Haazen S zullen terug als vast koppel fluiten
Buelens W.- Janssens J stijgen naar de B groep
Bloso heeft een opmerking gemaakt dat er geen enkele factuur ondertekend is? Dus voortaan moeten alle
rekeningen die naar Mark gestuurd worden ondertekend zijn of ze worden niet meer uitbetaald
FM zal zijn functie van Chef scheidsrechter nog verder zetten tot 31/12/17 omdat er zich nog geen
kandidaten gemeld hebben om de functie over te nemen. De vacature zal een van de volgende dagen
verschijnen op de website van de VHV.
Zaterdag 17/6/17 is er de verplichte bijscholing voorzien voor Elite, A scheidsrechters en waarnemers.

5. Financieel verslag:
Alle rekeningen die Mark tot op vandaag ontvangen heeft zijn betaald, of worden ten laatste deze week nog betaald.
Voor het Artevelde tornooi is het voorziene budget licht overschreden. Maar omdat er kleiner deelname is aan de
Cedalion cup (i.p.v. Ledeganck tornooi) kan dit gecompenseerd worden.
6. Bespreking Tornooi Artevelde:
We hebben alleen maar positieve reacties gehad. Wel hebben we ervaren dat de limiet qua bezetting zeker bereikt
is. We namen deel met 7 jsr koppels en 6 waarnemers. Er werden 110 wedstrijden gefloten over de 2 dagen.
7. Deelname Cedalion Cup:
We nemen met 2 koppels deel (Sam Vijgen – Brian Adams) & (Mathias V.Goubergen – Nick Deekens).
Als begeleiders zullen Sam, Raoul en mogelijk ook Patrick (op zondag i.p.v. Sam) aanwezig zijn. Indien Patrick niet
zou kunnen mogen we beroep doen op Robert.
Sam zal de verantwoordelijke van Lokeren inlichten. Hij zal ook de verdere afspraken maken met de scheidsrechters
en begeleiders.(wie, waar en wannneer, om hoe laat enz.)

8. Data cursussen en bijscholingen:

Enkel voor de jeugdscheidsrechters cursussen zijn de data nog niet gekend. De lesgevers kunnen voorlopig nog
geen data opgeven.
Omdat er in de Regio AVB Noord zoveel mensen de verplichte bijscholing van S/T moeten volgen moeten we dit
toch splitsen over 2 avonden i.p.v.1 zoals de vorige jaren. Robert heeft zich gemeld om bij de bijscholingen een
handje te komen helpen.
9. Allerlei:
•
•
•
•

RC meld dat alles voor het feestje in orde is. Er zijn 15 deelnemers.
RC heeft contact gehad met D.V.Dorpe (werkt bij Kempa) i.v.m. eventuele kledijsponsoring (we mogen hem een
voorstel doen en hij gaat bekijken wat hij kan doen. Hij had ons op het Artevelde tornooi vol bewondering bezig
gezien en wou hiervoor iets terugdoen.
W.V.Suetendael stopt als scheidsrechtersbegeleider de commissie zal hem bedanken met een cadeaubon van
Decathlon. MDM zal hiervoor het nodige doen.
Na een gesprek met de man die het clubhuis op dinsdag openhoudt, heeft hij ons gezegd dat hij wel langer dan
22u00 open zal houden. Hierdoor kunnen we toch op dinsdag blijven vergaderen.

Volgende vergadering op dinsdag 08 – 08 -17 te 19u30 in Esso clubhuis Deurne.
Opgemaakt: R. Cornelis
Secr RSCAVB

