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Verslag vergadering van vrijdag 15 april 2011 bij Walter Braem 
 
Aanwezig: John Verpoest, Andre Van Severen, Eric Maenhout, Walter Braem Georges Mouton, 
        Roland Verdonck, Stefaan Quintijn en Kristof Calleeuw 
 
Verslagen vorige vergadering: goedgekeurd 
 
Bijscholing scheidsrechters(9 april) is goed verlopen, nogmaals dank aan Jan Vanhecke voor de 
uitstekende presentatie met de slides.   Eveneens dank aan Roland Verdonck en Andre Van Severen 
voor de nodige uitleg tijdens de bijscholing. 
 
Aanduiding scheidsrechters: 30 april-1 mei, 7-8 mei 
 
Bespreking Klacht Maldegem-Donk betreft 1NDR 4072.   Scheidsrechter Carlos Declercq heeft zijn 
fout toegegeven.   Er is bij hem verwarring ontstaan met het oog op de reglementering voor het 
volgende(komende) seizoen 2011-12. 
 
Verslag NSC van 7 maart en 12 maart: gelezen 
 
Verslag SCWVL van 4 april: gelezen 
 
Brieven: 1. Mail federatie betreft bijscholing: samenkomst met NSC op 5/4 om overleg 

te plegen. 
 2. Mail van Wim Vanhoutte: vraag om uitleg betreft spelfase, kwam tersprake 

op de bijscholing. 
 3. Mail federatie om 2 scheidsrechters voor het mini-krachtbaltornooi 
 4. Mail Nathalie Lavalleye: vraag om uitleg betreft spelfase, zou besproken 

zijn op bijscholing 
 5. Mail NSC betreft uurwijzigingen wedstrijden 
 6. Mail Henk Verhelst: scheidsrechters op de site.   Scheidsrechters werden 

op de site geplaatst maar er is verwarring betreft uitgestelde wedstrijden.   Bij 
uitgestelde wedstrijden is de scheidsrechter niet altijd dezelfde als 
oorspronkelijk aangeduid op de eerste datum.   De site van de federatie neemt 
automatisch de scheidsrechter mee naar de 2de datum, dat klopt niet altijd 
met de realiteit. 

 7. Mail RvB: Evaluatie competitie: eventuele opmerkingen seizoen 2010-11 
schriftelijk doorgeven. 

 
OPMERKING: Voor de berekening van de compensatie scheidsrechtersverplaatsing moeten de 
Westvlaamse clubs(+KBC Aalter en KBC Maldegem-Donk) een samenvattingslijst 
opsturen(samen met alle scheidsrechterskaarten competitie) naar Stefaan Quintijn Bellemstraat 
174 te 9880 Aalter.  Dit ten laatste tegen 3 juni 2011. 
OPGELET: Lijst te laat binnen, jullie club komt niet meer in aanmerking voor de compensatie. 


