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Aanwezig: Calleeuw Kristof, Vanhecke Jan, Verpoest John, Maenhout Eric, Quintijn Stefaan en 

Braem Walter 

 

Verontschuldigd:  

 

 

Verslag vorige vergadering: goedgekeurd 

 

Graag willen we alle scheidsrechters bedanken voor hun inzet tijdens het seizoen.  Iedereen heeft 

zijn uiterste best gedaan, ook tijdens de moeilijke momenten waar er meerdere aanduidingen waren 

voor dezelfde scheidsrechter tijdens één weekend. 

Een puntje waar we met zijn allen nog beter kunnen doen is: het invullen van de individuele 

beschikbaarheidspagina per weekend.  Dit kan  

 

Het comité is zeer tevreden met de kandidatuur van Charlot Van Bosstraeten(KBC Male) om toe te 

treden tot het SRC Wvl.  Haar kandidatuur zal doorgegeven worden ter goedkeuring van de clubs 

tijdens de AV. 

Ook uittredend en herkiesbaar voor het comité is Kristof Calleeuw. 

 

 

Een dikke proficiat aan Sporting Brugge voor de sublieme organisatie van de Bekerfinales. 

 

Ook wensen we alle kampioenen en bekerwinnaars proficiat met hun sportief succes tijdens 

dit seizoen 2022-23 

 

LAUREATEN seizoen 2021-22 

 

Proficiat aan Tomas Vandamme: Speler van het jaar en Belofte van het jaar. 

Proficiat aan Lien Supply: Speelster van het Jaar. 

Proficiat aan Celesta Strubbe: Belofte Speelster van het Jaar  

 

 

Brieven in: - Mails van zowel Klaverken Buggenhout als van DW Koekelare betreft de 

testwedstrijd in Beitem.  De mails werden gelezen en besproken. 

Ook betreft deze wedstrijd is er geen scheidsrechtersrapport opgemaakt door de betrokken 

scheidsrechter/grensrechter. 

Conclusie: het scheidsrechterscomité kan/zal hierin niet tussenkomen.  Al is het bij dergelijke 

voorvallen wel aangeraden een rapport op te maken.   
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Aandacht: - Doordat vele clubs hun documenten voor de solidariteit verplaatsingsvergoeding nog 

niet hebben ingediend, heeft Stefaan het SRC Wvl gevraagd om in spoed een beslissing te nemen 

betreft het verlengen van de inleveringstermijn. 

De meerderheid heeft beslist om dit NIET te doen.  De mededeling betreft de uiterste datum voor 

indienen stond duidelijk vermeld in het vorig verslag van het scheidsrechterscomité(datum 

22/04/2022).  Tevens werd dit ook nogmaals vermeld op de site van de KBF in de rubriek 

Krachtbalnieuws(5/05/2022). 

SRC Wvl stelt de vraag of alle clubs de verslagen uit de verschillende comités doornemen!!!!!! 

 

 

Boetes voor het tekort aan Actieve Scheidsrechters 

 

KBC Aalter   20€   DW Koekelare  60€ 

HO Beitem   60€   KRB Loppem   40€ 

N. Dudzele   60€   KBC Maldegem-Donk 40€ 

KBC Heist   60€   Atlas Varsenare  40€ 

KBK Ichtegem  60€   KB Torhout   20€ 

WWR Ingelmunster  60€   KSVV Inter Assebroek 120€ 

 

 

 

 

 

 

Opmaken verslag 

Kristof Calleeuw 

 


