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: 15-12-2017
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:








Leveringsplicht (de regels zijn gevolgd)
Email van H.Maes i.v.m. JSF. RC zal antwoorden
Email van Esso Club bestuur i.v.m. wintersluiting Esso Clubhuis
Oefentornooi Merksem 6/1/18, de aanvraag moet nog altijd officieel gebeuren (kunnen wel hun
voorkeur of afspraken met scheidsrechter doorgeven, we zullen daar zeker gevolg aan geven. Sam zal
Karin inlichten.
Via email een uitnodiging ontvangen i.v.m. de viering van het 5-Jarig bestaan van H o/d B die doorgaat
op 5/1/18 in Heist op de Berg. Sam zal ons verontschuldigen.
Vergadering VHV S.Com. zal pas doorgaan in januari
Wie neemt er deel aan de vergadering RAVB? Van zodra we weten waar en wanneer zal er iemand
aangeduid worden afhankelijk van de locatie. Waarschijnlijk David, Sam zal hem contacteren.

3. Afronding Cursussen / bijscholingen:
Alle cursussen en bijscholing zijn gegeven. Alle verslagen zijn opgemaakt en doorgestuurd naar de VHV voor
publicatie en Karin voor de controle van de regionale wedstrijdbladen.
4. Financieel verslag:
Er werden voorlopig geen rekeningen opgemaakt gezien de situatie bij de VHV
1) onduidelijkheid aan wie en hoe deze dienen overgemaakt zonder dat de penningmeester ze op zijn conto krijgt
2) om de persoonlijke financiële situatie van de commissieleden bij de VHV
Wat met het toekomstig financieel beleid, begroting, werking..
We gaan deze vragen stellen op de volgende vergadering RAVB.
5. Aanduidingen
PB045 Zo 17/12 12u45 Atomix – Gr.Bijgaarden Keerbergen Deekens N. – V.Goubergen M. L.Uten
6. Bespreking Clubscheidsrechter:
Sam gaat dit verder bespreken met F.Lievens.
Er worden verschillende argumenten aangehaald en besproken.
Er werden enkele modaliteiten opgesomd.

7. Allerlei:





Sam vraagt aan de aanduider om een tussentijdse balans per scheidsrechter op te maken qua
leveringsplicht, zodat we de scheidsrechters en clubs kunnen verwittigen indien dit een negatief beeld
zouden vertonen.
Esso clubhuis is gesloten van 25/12/17 t/m 08/01/2018.
De voorzitter wenst alle scheidsrechters, waarnemers en commissieleden fijne feestdagen.

Volgende vergadering op dinsdag 09/01/18 te 19u30 in Esso clubhuis Deurne.
Opgemaakt: R. Cornelis
Secr RSCAVB

