
Aanwezig Braem Kristel, D'hooge Monique, De Mey Franky, Dayer François
Schotte Mieke, Neckebroeck Bart, Cool Sofie

Verontschuldigd        Declercq Carlos

Agendapunt
Wij zijn samengekomen op vraag van de RVB ivm de wedstrijd BHL 009 KBC St-Rita – KBC De Plakker Veurne.
Naar aanleiding daarvan hebben we besloten om volgende ”officials” op te roepen op vrijdag 15 juli 2011
Boerjan Bart, Bisschop Sandy, Verbeke Eddy en Maenhout Eric.
We hebben aan het SRCWVL om een kopie van het verhoor van Maenhout Eric te gevraagd.

ontvangen mail :

Daarin werd de vraag gesteld aan het NSC welk boetebedrag er staat op het niet of niet v oldoende 
leveren van scheidsrechters. Is terug te vinden op de sité bij competitie – tarieven  :
Ontbreken scheidsrechters 1NA 60 €   2NA 40 €   rest 20 €
Uit hun verslag blijkt dat de meeste clubs maar beschikken over 1 scheidsrechter. Minimum is 2 dus
per ontbrekende scheidsrechter wordt het boetebedrag toegekend ngl de reeks waarin men speelt.

Initiaties in scholen
Mits voldoen aan bepaalde voorwaarden kan een school gratis 2 door de VKBF voorzien initiatiemomenten per 
schooljaar verkrijgen. Informatie bij de federatie.

Avondwedstrijden
clubs dienen over een geldig verlichtingsattest te beschikken en leggen dit zelf voor aan de scheidsrechters.
Indien dit attest ontbreekt of niet meer geldig zou zijn dienen de clubs zelf contact op te nemen met de federatie.

Verslag groene tafel van 14 april 2011 
verslag van het SRCWV ivm verhoor Eric Maenhout ontvangen

Mededeling :
Voor de supercup gespeeld op de terreinen van KBC St-Michiels zijn de eerste nieuwe wedsrijdbladen gebruikt.
Deze wedstrijden gingen door op zaterdag 25/06/11.

Intussen is de geplande vergadering NSC verdaagd naar een nog te bepalen dag wegens verontschuldigingen van 
de opgeroepen personen.
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