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

Email K.Geens i.v.m. M 16 wedstrijden besproken MDM heeft het nodige gedaan
Email K.Wouters i.v.m. aanduidingen besproken MDM heeft dit met Kris besproken
Email P.Heylen i.v.m. organisatie beker enz. is voor het RCAV

3. Leveringsplicht:
In januari is er een email verstuurd naar de clubs en de scheidsrechters (verwittiging).
Sommige scheidsrechters hebben ondertussen nog een aantal wedstrijden gefloten zodat zijn hun 15 wedstrijden
wel gaan halen. Echter Truyens, Chrispeels en Versmissen gaan daar niet meer in slagen.
Koppen is nog problematisch, maar hij heeft maar weinig datums dat hij vrij is. MDM gaat hem nog zoveel mogelijk
aanduiden zodat hij misschien toch nog aan voldoende wedstrijden geraakt.
4. Verslag RCAVB 15/2/18
Voor volgende evenementen wordt gevraagd om jeugd- dan wel juniorscheidsrechters aan te duiden.
•
Beker AVB U12: nog geen organisator gekend
•
Beker AVB U14: organisatie KV Sasja, zondag 29 april
•
Finales U12 A: organisatie Welta, zaterdag 21 april
•
Finales U12 B: nog geen organisator gekend
•
Finales U14 A: organisatie Welta, zaterdag 21 april
•
Finales U14 B: nog geen organisator gekend
•
Final 4 U16: organisatie HC Atomix, 5 of 6 mei, nog te bevestigen
Het aantal wedstrijden voor de Beker AVB is afhankelijk van het aantal inschrijvingen
Deekens – Van Goubergen
Naar aanleiding van de transfer en verhuis van Nick Deekens naar Neerpelt, en de wens om samen met Matthias
Van Goubergen (Uilenspiegel) te blijven fluiten, werd volgende afspraak gemaakt: voor de verplaatsingsonkosten zal
Nick niet vanaf zijn woonplaats Neerpelt (blok 53), maar wel vanaf Mol (blok 51) rekenen.
Naar aanleiding van het bezoek aan HC Heist-op-de-Berg werd beslist om de opleiding jeugdscheidsrechters voor
zone Zuid toe te kennen aan HC Heist-op-de-Berg. Er dient nog een kandidaat voor zone Noord gevonden te
worden. Deze dient gekend te zijn voor eind mei.
De kosten gemaakt door de scheidsrechters voor hun werking binnen de regio dienen nog steeds aan Marcel
doorgestuurd te worden.
Er werden nog geen onkostennota’s voor de periode september tot en met december ontvangen. Dit is een gevolg
van de perikelen rond de betalingen van de waarnemers.

5. Verslag S.Com VHV
Er is geen informatie de volgende vergadering is pas gepland op 19 maart 2018
6. Financieel verslag
Omdat er geen verrichtingen zijn is de financiële toestand ongewijzigd.
M.M vraagt de onkostennota’s (tel, drank) op te maken en naar hem door te sturen (ook die van 2017) MDM zal nog
contact opnemen met M.M.
7. Data cursussen & Bijscholingen:
Punt wordt verschoven naar de volgende vergadering
Het is wachten op de VHV (oplossingen voor de dossiers)
We hopen in april iets meer te weten zodat we kunnen overgaan tot de planning van de data
De lesgevers gaan zich pas engageren als de betalingsmodaliteiten OK zijn
8. Uitnodiging Artevelde Cup
Sam zal een antwoord naar B.D. sturen.
Echter zie ook punt data & cursussen (vergoeding en verplaatsingsonkosten voor de waarnemers?)
9. Alg. Verg RAVB
Gaat door op 26 maart 2018 in Mechelen
Sam zal tekst opmaken en doorsturen naar Erwin voor het jaarverslag
Raoul zal het RSCAVB vertegenwoordigen.
10. Aanduidingen
PB 075 Za 17/3 20u30 Uilenspiegel – O.Merksem De Bist - Messens K. – Vinckevleugel W. - S.V.D.Plas
11. Allerlei
Het jaarlijks scheidsrechtersfeestje wordt gepland op vrijdag 8/6/18 in Taverne Calesberg. RC zal navraag doen of er
kan gereserveerd worden op 8/6/18.
Vast staat dat Mark de aanduidingen doet tot het einde van dit seizoen doet maar er dient voor het volgende seizoen
een nieuwe aanduider gezocht te worden.
De taak van aanduider is dus vacant
Volgende vergadering op dinsdag 03/04/18 te 19u30 in Esso clubhuis Deurne.
Opgemaakt: R. Cornelis
Secr RSCAVB

