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Verslag van woensdag 17 februari 2020 
 

 
 
Aanwezig  alle aanwezige leden ondertekenen de aanwezigheidslijst 
 

x Defreyne Lies x Declercq Carlos 

x D’hooge Monique x Neckebroeck Bart 

x Vanbelle Elien X D’Hoore Alexander (gecoöpteerd) 

 
Post 

• IST-BOX, er is een InStap Tornooi Box beschikbaar op de federatie 
➢ Deze box bevat het nodige materiaal voor het inrichten van de instaptornooien U8 - U10 - U12 

• Aanvraag verplaatsen wedstrijden 1NDA en 1NDR 
o Behandeling volgens de reglementering item 33: Verplaatsen van wedstrijden: geen goedkeuring 

• Scheidsrechters rapport 1NDA 3094 en 1NDR 4094 
o Wateroverlast 

• CBSK-beslissing over item 44 – Meerdere jeugdploegen in dezelfde categorie: 
Wedstrijden van de U12 1-12 en U12 13-26 worden niet als play-offs beschouwd maar als wedstrijden van een nieuwe 
competitie omdat de mogelijkheid bestond om na de winterstop extra ploegen in te schrijven. 

o Sportiviteit wordt gevraagd voor het wisselen van spelers – optimaal inzetten maar niet om ploegen te versterken. 
o In de reeksen U16M en U18J blijft item 44 van toepassing omdat er een herverdeling is na de voorronde. 
o Duidelijke vermelding bij de toekomstige competitiemodaliteiten op de reeksindeling. 

Controle wedstrijdbladen 
 

Welke officials moet ik als bezoeker minstens meehebben om in orde te zijn?  

Alle officials: 1NHA+B, 1NDA+B en 2NHA+B  

Coach + kapitein + official: 1LH, 1LD, 2LH, 2LD, REG H, REG D, U18 jongens en meisjes (wedstrijden van 2x25') 

Coach + kapitein: U16J, U16M, U14J, U14M en U12 (wedstrijden 2x20') 

Is de bezoekende ploeg in orde dan moeten de overige officials door de thuisploeg geleverd worden. 

Per ontbrekende official wordt er € 10 aangerekend 

 

IB. = identiteitsbewijs, V. = vergunning 

Vastgestelde inbreuken/uitspraken 
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Forfaits 

 

 

 
 

Verkeerde uitslagen 
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Gelegenheidsscheidsrechters 

 

Mededelingen 

Alle opgeroepen personen worden gehoord over de onregelmatigheden i.v.m. de wedstrijd  
U18J 26016’t Botterken Baasrode – Noordster Dudzele van 18 januari 2020. Eén van de 5 spelers van  
’t Botterken Baasrode heeft meegespeeld met de 3 spelers van Noordster Dudzele. 

 
 

 

VOLGENDE VERGADERING: maandag 16 maart 2020 om 18:00 op de federatie 
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