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
S.Van Den Plas - Vaderlandstraat 24 – 2610 Wilrijk Gsm: 0485.47.28.41
D.Thoelen - Roeselarestraat 20 - 9550 St.Antelinx Gsm: 0476 30.66.70
R.Cornelis – Hagelberg 11 – 2040 Berendrecht Tel & Fax: 03.568.10.68
M.De Moor – Portugesestraat 20 – 2660 Hoboken Gsm: 0477.46.60.78
M.De Moor Gsm: 0471.86.53.65 – email: sr@handbal.be

Berendrecht: 12-10-2017

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

Email Kempa aan Sam i.v.m. sponsoringcontract.
Email van R.P. i.v.m. jsr Morel (voor wie telt ze bij het JSF) RC heeft hierop geantwoord na contact met H.M
(JSF).
• Email van S.W aan MDM wordt besproken.
• Email van I.S i.v.m. vervanging van JSR uitrusting die na 2 jaar te klein is geworden. Sam zal antwoorden.
Vervanging niet mogelijk (VHV) maar hij zal de gegevens doorspelen waar het RSCAVB zijn uitrustingen
bestelt voor de (geslaagde) Junior scheidsrechters.
• Email van P.D.M en F.L i.v.m. ongeoorloofd gedrag supporters en coaches tegenover JSR. 2 wedstrijden
van het team van Schoten J14 (tegenstrever Uilenspiegel & Heist o/d Berg) wordt besproken.
• Email van D.T. over het bezoek aan de club Heist o/d Berg
• Email van T.M of het mogelijk is dat de mensen die niet konden aanwezig zijn op de bijscholing S/T mogen
aanwezig zijn op de cursus in G.B. om alsnog hun spelregeltest af te leggen. RC zal hierop antwoorden.
• Email i.v.m. JSR cursus. Sam heeft hierop geantwoord.
.
3. Sch.Com.VHV:
Geen informatie de vergadering is gepland op 11/10/17
4. Financieel verslag:
Alles is onder controle alle rekeningen zijn betaald
5. Cursussen en bijscholingen:
•
•
•

De cursus jsr Regio Noord is gestart.
De cursus S/T in Turnhout is afgelopen en het verslag is opgemaakt en doorgestuurd (14 deelnemers)
De cursussen die reeds gestart zijn zullen afgewerkt worden, of de volgende cursussen nog zullen doorgaan
is afhankelijk van de uitkomst van de extra vergadering (met de VHV 11/10/17 Berchem.)

6. Aanduidingen:
Voorlopig worden er geen aanduidingen gedaan (zie ook punt cursussen).
Wel is er al beslist dat als we nog aanduidingen doen we de scheidsrechters maximum nog 1 wedstrijd p/d gaan
geven zodat zij binnen de opgelegde forfaits kunnen blijven. Dat er dan nog meer wedstrijden zullen zijn zonder
scheidsrechters is onvermijdelijk.

7. Allerlei:

•
•

Sponsoringcontract Kempa zal opgemaakt worden tegen het einde van het seizoen 2017-2018. Als we dan
deelnemen (met een aantal jonge scheidsrechters) aan tornooien. Op deze tornooien kunnen dan de nieuwe
scheidsrechters outfit verdelen en zullen zij deze dan dragen.
Afhankelijk van de uitkomst van de extra vergadering met de VHV zullen de leden van de commissie
beslissen of zij nog verder in het RSCAVB willen werken, of dat zij stoppen met als gevolg dat er geen leden
meer zullen zijn voor het RSCAVB. Indien dit zou gebeuren zal RC de voorzitter van het RAVB onmiddellijk
inlichten.

Volgende vergadering op dinsdag 14/11/17 te 19u30 in Esso clubhuis Deurne.
Opgemaakt: R. Cornelis
Secr RSCAVB

