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R. Vandenbroeke – Kapellensteenweg 387/4 - 2920 Kalmthout - Tel: 03.651.59.02
S.Van Den Plas - Vaderlandstraat 24 – 2610 Wilrijk Gsm: 0485.47.28.41
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Berendrecht: 13-8-2017
Aanwezig: Cornelis R., De Moor M., V.D.Plas S., Uten L., F.Dejonghe
Verontschuldigd: Thoelen D., Vandenbroeke R
Sam meldt dat hij de proefperiode als a.i. voorzitter positief heeft ervaren, en wil de taak van voorzitter op zich nemen.
De vergadering keurt dit unaniem goed en bevestigt Sam als voorzitter.
1. Verslag van de vorige vergadering
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.
2. Briefwisseling:
•
•

•

•
•

Sam heeft een email gekregen van H.M. (Roundup JSF) Sam geeft uitleg bij de lijst die hij vervolledigd heeft.
Sam heeft contact gehad met het Regio Sch.Com Limburg i.v.m. de overgang van Deekens Nick naar
Neerpelt. Maar Nick wenst de Junior scheidsrechters cursus in de Regio AVB te volgen. Cursus volgen is
geen probleem voor RSCL maar wat met de kosten voor de cursus (Neerpelt) ook qua leveringsplicht telt hij
dan ook voor Neerpelt (en niet voor Uilenspiegel)!
Sam heeft een email ontvangen van Teamfashion (Kempa) met een voorstel tot sponsoring van de Jeugd –
Junior scheidsrechters. (contract voor 3 jaar). Ziet er goed uit, modaliteiten dienen verduidelijkt te worden en
wanneer deze ok/haalbaar zijn (mogen), wie gaat/mag dan dit contract ondertekenen? Sam neemt dit mee
naar de volgende vergadering RCAVB.
Mail ontvangen van F.Dejonghe i.v.m.de taak van aanduider, hij ziet het niet zitten om de taak op zich te
nemen na de problemen die hij had in de korte periode dat hij actief was. Fred is aanwezig om uitleg geven
bij zijn email.
MDM zal de rol van aanduider op zich nemen

3. Cedalion Cup
De Cedalion Cup is goed verlopen en we kregen positieve reacties op de prestaties van onze jonge scheidsrechters.
De coaches van de Nederlandse Handbal school Brabant vonden onze inbreng zo positief dat zij onze gegevens
gevraagd hebben. Zij zouden willen beroep doen op onze jeugdige scheidsrechters.
Verder kunnen we melden dat dit een tornooi is van een hoog niveau. Trouwens werden zeer goed ontvangen en
Sam heeft een email gestuurd naar de organisatie om hen hiervoor te bedanken. Tevens heeft de organisatie
gezegd dat we volgend jaar zeker welkom zijn.
.
4. RCAVB vergadering:
De aanpassingen aan de reglementen die we kregen van P.De Mot worden besproken. Er zijn wel wat opmerkingen.
(verwarrende tekst, modaliteiten voor de blauwe kaart), Sam zal deze opmerkingen meenemen naar de vergadering
RCAVB
Volgende vergadering Wespelaar 24/8/17 Sam zal de vergadering bijwonen
5. Sch.Com.VHV:
Er is nog geen vergadering geweest
6. Financieel verslag:
Alles OK
7. Data cursussen en bijscholingen:

Alle data en locaties zijn bekend en deze zijn verstuurd naar de club secretarissen.
Enkel de juiste datums voor de jsr cursus ontbreken nog, we gaan zo snel mogelijk nog contact opnemen met Lynn.

8. Allerlei:
RC zal een organigram van het RSCAVB doormailen naar de secretaris RCAVB.
RC zal een blad maken waarin de werkwijze qua afmeldingen uitgelegd wordt.
Hierop zullen ook het gsm nr en emailadres staan die moeten gebruikt worden.
MDM zal contact opnemen met L.V.G. om toegang te kunnen krijgen in de database van de VHV (ingeven van
scheidsrechters en waarnemers)
De ruilbeurs gaat door op 27/8/17.
RC zal nogmaals een email versturen naar de scheidsrechters die hun formulieren nog niet hebben binnen gestuurd
hij zal de clubsecretarissen in kopie zetten zodat deze mee druk kunnen zetten op hun scheidsrechters.
Volgende vergadering op dinsdag 12 – 09 - 17 te 19u30 in Esso clubhuis Deurne.
Opgemaakt: R. Cornelis
Secr RSCAVB

