Verslag vergadering DB 05/08/2019
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.
We wensen alle clubs veel succes voor het komende seizoen

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 O Brugge om van B ploeg bij dames toch P ploeg te maken . + vraag J/M12
comp. en tornooien



Vraag HC Aalst uitzondering J16 => ok => B ploeg



Vraag trainer HBC Izegem ivm samengestelde ploeg



Vraag Beker , medailles M17 voor Uilenspiegel => antwoord Guido



Verslag sc Oost west van 27/06 ok Guido zal doorsturen om op de site te plaatsen



Vraag VHV ivm P of B ploeg A. Kortrijk in regio antwoord Guido



Vragen van clubs ivm kijken naar kalender op VHV en Regiosite . Is op dit ogenblijk
nog niet mogelijk op de oude manier ,de VHV werkt er aan . De clubsecretaris kan wel
op de site de eigen wedstrijden bekijken



Vraag HBC Izegem opstellen 3 meisjes een jaar te oud bij M15 ok Guido zal AVB
inlichten



Melding van AVB HC Atomix speelt niet bij M17



Wedstrijdgegevens van een aantal clubs



Voorstel Road Show VHV platform op woensdag 28 augustus



Vraag cursus Tafel off Regio Buggenhout op 15 zondag september ok alle richtlijnen
dienen gevolgd



Vraag Lokeren uitzonderingen voor 16 en J14 wegens gebrek aan voldoende spelers
OK Guido vraag naar geboortedata en zal dan toelating geven , ze waren reeds
ingeschreven als B ploeg .
UIT :



Antwoord aan Desselgem ivm uitzonderingen J/M12 met vraag geboortedata.



Antwoord aan HBC Dendermonde ivm niet nodige uitzonderingen bij senioren
heren .



Vraag aan HBC Dendermonde over M15 competitie => antwoord , ze zullen
toch deelnemen .

 Kalenders per leeftijd aan alle clubs
 Aanpassing speeldata M15 en M17 aan clubs
 Vraag aan VHV jsf wat met rapport begeleiding jsr , =>dit dient ook aan de VHV
gezonden te worden .

5. Competitie senioren en jeugd
 De Kalenders staan op de VHV site , nieuw platform, met de nodige problemen.
Alle wedstrijd gegevens die bij de competitieleider binnen zijn staan ook reeds
aangepast op de website , normaal hebben alle betrokken clubs ook een
automatische mail ontvangen van deze aanpassing .
 Regioreglement 19-20 enkele aanpassingen dienen te gebeuren , dan kan dat
naar de clubs we zetten de wijzigingen in een kleur .

6. Scheidsrechters

 De begeleiders van de jsr voor het jsf VHV dienen een bijscholing voor de sr te
volgen om aan de regelementen te voldoen Guido zal met Guy contact
opnemen of ook zij kunnen aansluiten bij de workshop en of dat wel zin heeft.
 DE bijscholing voor de tafeloff in juni is niet kunnen doorgaan omdat niet
duidelijk was of dat nodig was , Guido zal daarom met Guy afspreken voor een
nieuwe datum. Voor de andere zal hij de clubs contacteren om een
vergaderzaal te voorzien.

7. Begeleiding jsr
 Vraag via VHV om begeleiding van de jsr ook via vereningingswerk VHV te laten
gebeuren ( kan niet anders )
 François Lievens zal het administratieve luik voor begeleiding jsr , planning
tornooien , clubs vragen enz voor zijn rekening nemen.

8. Website
 Guido zal Marc vragen om in beperkt comité ( Erik , Tim en Guido ) met hem
samen te zitten ivm plannen voor de regiowebsite , eventueel gaan we naar
hem thuis .

9. Financiën
 Alle documenten van het seizoen 18-19 zijn aan de VHV penningmeester
overgemaakt .

10. Selecties
Op dit moment is er een vacaturen voor selectietrainers in onze regio , zowel voor de
jongens als de meisjes .
Aan alle clubs is gevraagd hun spelers naar de screening van de selectiespelers te
sturen . Wij vragen ons af of dat niet beter rechtstreeks naar alle betrokken spelers of
hun ouders kan gezonden worden .

11. Varia .
 Deontologische codes voor VHV leden staan op de VHV website
 We Vinden het jammer HB7 niet meer wekelijks en op maandag verschijnt.
 Bij een 1.5 competitie kan indien er indien de uitslagen tegen de B ploegen worden geschrapt
een onevenwicht in het aantal gespeelde wedstrijden ontstaan waardoor de verkeerde
ploeg de titel van kampioen ontvangt , in voorkomend geval en bij een gelijke stand zal het
onderling resultaat van de beide ploegen in rekening gebracht worden om te bepalen wie
uiteindelijk kampioen is . Als gevolg daarvan was Izegem eigenlijk kampioen maar door het
Hiaat in het regelement is de titel naar Kortrijk gegaan . Mocht deze situatie zich in de
toekomst voordoen bij om het even welke regio competitie in Ooswest zullen de
reglementen worden toegepast volgens bovenstaande .

Volgende

vergadering 2 September 20.00u Vip zaal Hekers
Zwijnaarde

