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

Alle e-mails i.v.m. het Artevelde tornooi Zwijnaarde werden door Sam afgehandeld. Bevestiging dat we zullen
deelnemen.
Email van Sam aan RCAVB wordt besproken (organisatie en planning J16, beker en jeugd kampioenschappen).
Alle e-mails i.v.m. SVS competities, scheidsrechters werden door Sam afgehandeld
E-mail H.Maes i.v.m. Jeugdsportfonds wordt besproken. RC heeft Hub de nodige informatie bezorgd. In het vervolg
zal Hub bij in de verdeellijst gezet worden. Wanneer er dan verslagen i.v.m. jeugd worden opgemaakt en
doorgestuurd zal hij deze ook ontvangen.
E-mail Schoten scheidsrechter begeleiding buitenlands tornooi. RC zal dit voorleggen op de volgende vergadering
RCAVB. RC zal antwoorden op de e-mail. Afwachtend op antwoord. Eerst het resultaat van de vergadering RCAVB
afwachten.

3. Aanduidingen
Er zijn enkel aanduidingen gedaan voor het Artevelde tornooi.
4. Financieel:
Geen veranderingen
5. Data bijscholingen en cursussen:
•
•
•
•

Bijscholing jsr noord gaat door op 8/9 in Wilrijk Sporthal De Bist
Bijscholing zuid zal doorgaan 9/9, locatie nog niet bekend
Een van de datums van de Jsr cursus die gepland is in Heist o/d Berg is verplaatst van 14/10 naar 30/9 om
problemen te vermijden er zijn namelijk op 14/10 verkiezingen (iets wat we over het hoofd gezien hadden).
RC zal de data rondsturen naar de clubs. Er zal gevraagd worden aan de clubs of zij eventueel de organisatie
vrijblijvend op zich willen nemen. Net zoals de vorige jaren.

6. Artevelde tornooi:
Sam heeft een volledig schema opgesteld voor de scheidsrechters en begeleiders.
Het transport voor de 2 dagen is ook geregeld.(heen en terug)
David zal als verantwoordelijke RSCAVB onze delegatie begeleiden
Delegatie:
Vrijdag 5 waarnemers en 10 jeugdscheidsrechters
Zaterdag 5 waarnemers en 10 jeugdscheidsrechters.
7. Scheidsrechtersfeestje:
Keuzemenu is samengesteld.
RC zal de uitnodiging rondsturen naar de (ex) scheidsrechters

8. Allerlei
Deelname aan de Evaluatievergadering RCAVB op 30/5 in Mechelen Sam & Raoul zullen naar deze vergadering gaan.
Vergadering RCAVB in Brasschaat op 17/5 RC zal het RSCAVB daar vertegenwoordigen.
*Hoe gaan we verder qua aanduidingen, kandidaat?
*Hoe gaat het verder qua financiën?
Volgende vergadering op dinsdag 05/06/18 te 19u30 in Esso clubhuis Deurne.
Opgemaakt: R. Cornelis
Secr RSCAVB

