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VERSLAG VERGADERING VRIJDAG 30/08/19 
 
 
Aanwezig: Kristof Calleeuw, Georges Mouton, Jan Vanhecke, Eric Maenhout, John 
Verpoest, Stefaan Quintijn 
Verontschuldigd: Walter Braem 
 
We verwelkomen ons nieuw gecoöpteerd Lid Jan Vanhecke en feliciteren John Verpoest 
met zijn herverkiezing voor ons Comité tijdens de Algemene Vergadering KBF. 
Tevens willen we Roland Verdonck nog eens bedanken voor zijn jaren inzet in het 
scheidsrechterscomité Wvl. 
 
Samenstelling SRC Wvl 
  Voorzitter: Kristof Calleeuw 
  O-Voorzitter: Georges Mouton 
  Secretaris: Jan Vanhecke 
  Leden: John Verpoest, Eric Maenhout, Walter Braem en Stefaan Quintijn 
 
Aanduiden scheidsrechters: scheidsrechters voor de maand september werden aangeduid.  
Tevens willen we nog eens uitdrukkelijk vragen om tijdig jullie login te maken.  Er zijn ook 
nog scheidsrechters dit hun aanvaardingsformulier niet ingevuld hebben.  Hiervoor een 
dringende oproep om dit alsnog te doen. 
 
 
Brieven/Mails: 

1. Mail van RvB met een antwoord betreft onze mail vergadering van de 

kalendercommissie.  Gelezen.  Toch is nog te betreuren dat er geen mail 

gestuurd is naar ons contactpersoon ter bevestiging van de vergadering 

Kalendercommissie.  Een mondelinge vermelding tijdens de Algemene 

Vergadering is niet voldoende.  Ook onze collega’s scheidsrechterscomité uit 

Oost-Vlaanderen hebben geen mail gekregen. 

2. Mail van RvB betreft CBSK. 

KBF/RvB vraagt aan het comité om een vertegenwoordiger aan te duiden voor 

de vergaderingen van CBSK na het vertrek van ontslagnemend lid Roland 

Verdonck.  Na overleg binnen het comité zal Kristof Calleeuw namens SRC Wvl 

de vergaderingen bijwonen. 

 

 

Varia: 
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1. Het bestuur van SRC Wvl is nog steeds van mening dat nieuw gecoöpteerd lid 

Jan Vanhecke rechtstreeks kon verkozen worden.  Het betreft een Provinciale 

verkiezing en geen Nationale.   Daarom is SRC Wvl vragende partij om de 

provinciale vergadering opnieuw in te richten.  Er is een fout gemaakt.  Ook na 

telefonisch overleg tussen de beide voorzitters van de 2 organen(RvB en SRC 

Wvl) nog voor de Vergadering kon dit niet meer gewijzigd worden volgens RvB.  

Jammer. 

2. Info over de werking van SRC Wvl.  Jan Vanhecke werd unaniem 

verkozen tot de nieuwe secretaris van ons comité.  Graag willen we 

ook de nieuwe contactgegevens van ons secretariaat doorgeven. 

Gsm: 0497/505084 

OPGELET: NIEUW MAILADRES srcwvl@gmail.com 

 

Betreft de afzeggingen van een scheidsrechterstaak verandert er niks.  

Alle afzegging gebeuren nog steeds bij Georges Mouton. 

Gsm: 0474/448006 

 

3. Het scheidsrechterscomité Wvl heeft beslist om op vrijdagavond 4 oktober 20u 

een cursus voor kandidaat scheidsrechters te organiseren.  Deze gaat door in 

het gebouw van de federatie.  We zijn van mening dat iedereen die 

scheidsrechter wil worden, de kans moet krijgen.  Kandidaten kunnen zich 

inschrijven via mail srcwvl@gmail.com.  Het examen zou dan doorgaan de 

week erop, daarover volgt er meer info de avond van de cursus. 

4. Tevens willen we meedelen dat de verplaastingsvergoeding voor scheidsrechters 

opgetrokken is 0.3653/km. 

5. Betreft de Bijéénkomst voor scheidsrechters van 13/09.  SRC Wvl is van mening 

dat deze bijéénkomst te dicht(de dag erop) valt bij de start van de competitie. 

 
 
 
Volgende vergadering: vrijdag 20 september 20u 
 
 
opmaken verslag Kristof Calleeuw 
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