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VERSLAG VERGADERING VRIJDAG 20/09/19 
 
 
Aanwezig: Kristof Calleeuw, Georges Mouton, Jan Vanhecke, Eric Maenhout, John 
Verpoest, Stefaan Quintijn, Walter Braem 
 
 
Verslag vorige vergadering: goedgekeurd 
 
Aanduiden scheidsrechters: voor de maand oktober werden scheidsrechters aangeduid.  
Wel te vermelden dat NIET alle wedstrijden van een scheidsrechter voorzien zijn.  We 
doen ons uiterste best om voor de wedstrijden zonder scheidsrechter, alsnog een scheids 
te voorzien. 
 
Brieven/Mails: 

1. Mail KBF: Instaptornooi en Minikrachtbal 

2. Mail NSC: Algemeen FF voor de U16 Meisjes KBC Maldegem-Donk 

3. Inschrijving Annelien Vantomme(KRB Jabbeke) scheidsrechterscursus 

 
 
Varia: 

1. SRC Wvl is zéér tevreden dat 2 niet-actieve scheidsrechters zich opnieuw 

toegevoegd hebben tot het actieve korps.  We zijn de 2 scheidsrechters(Bjorn 

Flameyn en Alexander D’hoore) zeer dankbaar en hopen dat er nog anderen hun 

voorbeeld zullen volgen. 

2. Het vergunningen-systeem. Volgens SRC Wvl kan dit het best gebruikt worden 

als back-up systeem.  De geplastificeerde papieren versie van alle jaren 

voordien, is zeker makkelijker ter controle. We merken ook dat er verschillende 

clubs er problemen mee hebben na het eerste competitieweekend.  Voor 

scheidsrechters is dit ook een ongemakkelijke aanpassing.  Onze bijkomende 

vraag hierbij is: Wat bij problemen met de KBF-site(als deze om één of andere 

reden niet toegankelijk is)?  Hoe gaan scheidsrechters/clubs dan te werk?  

3.  Moesten er nog  kandidaat scheidsrechters zijn onder onze West-Vlaamse clubs, 

de uiterste inschrijfdatum is voorzien op 1 oktober via het mailadres van het 

scheidsrechterscomité West-Vlaanderen. Tevens zijn er ook kandidaten uit de 

andere provincies welkom. 
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4. Bijeenkomst scheidsrechters op de KBF van vrijdag 13/09 jl.  We hadden 

gehoopt op een betere opkomst voor deze vergadering uit ons West-Vlaams 

korps.  Er werden enkele spelfases overlopen die bij de KBF ingestuurd werden. 

Deze fases en de te volgen richtlijnen staan reeds op de site van de 

KBF(waarvoor dank aan KBF).  

We wensen alle scheidrechters een sportief en gezond seizoen 2019-20 toe. 
 

OPGELET: Georges Mouton zal afwezig zijn van 17/10 tot en met 
23/10.  Tijdens zijn afwezigheid moeten de afzeggingen van 
scheidsrechterstaken gebeuren bij Jan Vanhecke(secretaris) 
0497/505084 
 
 
Volgende vergadering: vrijdag 18 oktober 20u 
 
 
opmaken verslag Kristof Calleeuw 


