Verslag vergadering DB 02/09/2019
Aanwezig : - Erik Van Aerschot - Guido Moeyersoons (verslag) François Lievens - Tim Holvoet - Filip Soetaert - Andre
Vangroenweghe - Adamczyk Mieczyslaw
Verontschuldigd : - Karl Laverge
1. Woord van de voorzitter.
2.

Goedkeuring verslag vorige vergadering .
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd en kan aan de clubs en
de VHV verzonden.

3. Nazicht nog niet afgewerkte items
Vergadering regio penningmeesters met VHV penningmeester

4. Brieven/mails in, uit
IN :



Vraag uitzonderingen Thor Handbal OK



Vraag uitzondering HC Desselgem OK wat met de vorige vraag J12



Vraag uitzondering Brabo Denderbelle ok enkel in de B ploeg



Vraag uitzondering HC Tielt Aarsele Ok



Vraag Denderbelle verduidelijking strafworpen bij M17 + verlaagde doelen bij M13 =>
antwoord Guido



Vraag Brabo Denderbelle en HC Roeselare vroegst mogelijk begin uur jeugdwedstrijd
( antwoord Guido ) volgens de VHV regelementen zaterdag tussen 14.00 u en 21.00 u en op
zondag tussen 10.00 u en 20.00 u. Wordt een wedstrijd gespeeld in de week moet ze
aanvangen tussen 19.30 u en 21.00 u. Mits akkoord van de tegenstander mogen wedstrijden
worden gespeeld buiten de reglementair voorziene uren. Indien echter de bezoekende club
een afstand van meer dan 60 km. moet afleggen, moet de wedstrijd in de week beginnen
tussen 20u30 en 21u00.



Verschillende vragen ivm Tafel Off regio bijscholing of niet , waar kunnen ze enz



Vraag uitzondering M15 DHC Waasmunster OK



Vraag HBC Dendermonde cursus tafel regio off het regio comité blijft bij zijn
voorwaarden , tijdig aanvragen!



Vraag Elita Lebbeke B ploeg in Regio heren ipv competitie ploeg OK

UIT :



Uitnodiging clubs roadshow nieuw platform VHV



Verslag vergadering regio DB van juni



Vraag beschikbaarheid vergaderzalen voor bijscholingen VHV tafel off



Uitnodiging bijscholingen VHV tafel off in Kortrijk , Brugge , Buggenhout ,
Waasmunster en Gent



Uitnodiging cursus regio Tafel off te Buggenhout op 15 sept



Regioreglement voor seizoen 19-20.



Toelatingen voor Lokeren J14 en J16



Toelating Voor HC Aalst J16



Toelating HBC Izegem voor M15 + cc aan AVB



Uitnodiging cursus Tafel off VHV op 1 en 3 okt te Zwijnaarde



Uitnodiging cursus VHV scheidsrechter start op zon 29 sept

5. Competitie senioren en jeugd
 Heel veel kalenderwijzigingen vraag om steeds het wedstrijdnummer te
vermelden
 Algemeen FF DHC Waasmunster bij M17 voorzien boette zal worden toegepast.
 Elita Lebbeke zal aantreden als B (R) ploeg
 De uitslagen van de bekerwedstrijden zijn moeilijk terug te vinden op de VHV
site.

6. Scheidsrechters
 Nieuwe systeem uitbetaling vergoeding + km

 Op dit moment zijn er nog steeds moeilijkheden met de aanduidingen op de
VHV site

7. Begeleiding jsr
 François zal contact opnemen met de begeleiders voor opvolging.

8. Website
 Volgens Linux is PHP 5.5 veroudert en moet dit aangepast worden , de
webmaster is bezig met dit aan te passen naar een nieuwere versie .

9. Financiën


10. Selecties
 Blijkbaar hebben we toch opnieuw selectietrainers Mourad Larit voor de meisjes
en Patrick Weckx voor de jongens , officieel hebben we daar geen melding van
ontvangen .

11. Varia .
 Solidariteitsbijdrage VHV
 De vergaderingen van het regio DB zullen vanaf nu doorgaan op de eerste maandag van
elke maand.

 Voor de controle van de wedstrijdformulieren dient Tim nog bepaalde machtigingen te
krijgen voor het VHV platform , Guido zal dat navragen .

 Op de vergadering van vorige woensdag roadshow bleek dat voor de hoger
gerangschikte ploegen bij M17 en M15 een nacompetitie voorzien is , voor de lager
gerangschikte ploegen niet , dit was niet volgens de eerste afspraken , Guido zal dit
navragen .
Volgende

vergadering 7 Oktober 20.00u Vip zaal Hekers
Zwijnaarde

