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Bezoek onze web-site: http://www.krachtbal.be 

 

Verslag vergadering van vrijdag 21 maart 2008 bij Verdonck Roland 
 
Aanwezig : Verdonck Roland,Verpoest John,Mouton Georges ,Van Severen Andre en Calleeuw Kristof 
 
Verontschuldigd : Quintijn Stefaan en Braem Walter 
 
Verslag Vorige Vergadering : goedegekeurd 
 
Aanduiden scheidsrechters : halve finales  Beker 
 
Brieven in: 

���� Sr Rapport Calleeuw Kristof  ivm wedstrijd KJA  16069 Av.Lissewege –KBK Temse 
              uitstel wegens overmacht  � doorgestuurd NSC 

���� SR rapport Vanhecke Jan  ivm wedstrijden 2NR en 2NA Mez Snellegem – Os.Aalst 
              eveneens uitgesteld wegens overmacht  � doorgestuurd naar NSC 

���� Brief NSC met kalenderwijzigingen 

���� Brief VKBF :betreft vergadering met Raad van Bestuur : SRC is niet tevreden met de werking tussen 
              RvB en het comité.De informatie moet beschikbaar zijn voor iedereen,ook voor de leden zonder  
              E-mail adres. 
               Van Severen Andre en Calleeuw Kristof zullen het SRC vertegenwoordigen op de vergadering 

���� Brief VKBF ivm bijscholing scheidsrechters : gelezen 

���� Brief VKBF  ivm uitspraak vredegerecht Aalst  in een geschil tussen VKBF en Os.Aalst : gelezen 

���� Verslag NSC 12/01/08 : gelezen 

���� Verslag SRC OVL van 10/03/08 : gelezen 

���� Verslag SC WVL van 10/03/08 : gelezen 

���� Verslag SC en SRC LIMB van 11/03/08 : gelezen  

���� Brief RvB ivm uitstel  wedstrijden en onregelmatigheden tijdens wedstrijden : gelezen 

���� Brief  NSC kalenderwijziging wedstrijden 1NR en 1Na DW Koekelare  - Robl.St.michiels 

���� Brief SVS WVL: Vraag voor scheidsrechters op het scholentornooi van 09/04/08 in Brugge 
              scheidsrechters werden aangeduid 

���� Compensatie vergoeding scheidsrechtersverplaatsing : Het comité vraagt aan VKBF om voor een      
              oplossing te zoeken voor de berekening van de compensatie(gezien Lauwers Johan nergens te  
              bereiken is 

���� Het SRC WVL bedankt nu reeds alle scheidsrechters voor de geleverde prestaties.Het  aantal 
              wedstrijden dat zonder scheidsrechter moest doorgaan  is zeer laag 

 
 
Volgende vergadering op vrijdag 18/04/0/ bij Verpoest John 


