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Verslag sport- en scheidsrechterscomité van 22 april 2008 te Grote Brogel 
 
 
Aanwezig: Willy Ramaekers (Grote Brogel), Toon Nelissen, Sven Bekaert (Bree), Jos Cox (Kaulille), Mathieu 

Dewael (Lozen), Eric Wuyts (Overpelt) 
 
 
Verontschuldigd:   Piet Vanbussel, Pol Claes 
 
 
 

1. Vorig verslag 
 

goedgekeurd 
 
 

2. Uitgestelde wedstrijden 
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POL 225     ZA  20.00 uur krachtbal Mechelen – KBC Edegem  
Deze wedstrijd is uiteindelijk niet doorgegaan wegens forfait van Edegem. 
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BVL 007   ZO 10.00 uur   KBC Overpelt - HO Grote Brogel A  ��������������: 	 
�������� 
Geen kleedkamers in Overpelt � sporthal Overpelt gesloten. 
Besluit: spelen op zaterdagavond 10/05/08 om 18.30 uur. 
 
 

3. Beker van Limburg + krachtbalkick 
 


 alles voor de Beker was vooraf al geregeld: scheidsrechters, terreinen, en degelijke 

 krachtbalkick: er werd een taakverdeling afgesproken om terreinen aan te leggen; het secretariaat te 

bemannen; de brevettenactie te organiseren. Elke club levert ook een aantal scheidsrechters op het moment 
dat ze zelf niet moeten spelen. 

 
 

4. Briefwisseling 
 


 afgelasting van wedstrijden – onregelmatigheden federatie d.d. 13/3/08 

 jeugddag: mail Jan Benoot 

 referendum speler van het jaar 

 Algemene Vergadering: vrijdag 04/07/08 � Clubs die zelf niet kunnen gaan, mogen hun volmacht aan 

Eric doorspelen.  
 
 

5. Jeugddag 20/09/2008 
 



Eric legt uit wat de bedoeling van de jeugddag is. Het comité ziet het nu nog niet zitten om zo’n organisatie op 
zich te nemen. 

6. Allerlei 
 


 schoolfeest 22 juni Overpelt Holheide � Olympische Spelen met 2 sessies krachtbal. Kandidaten om te 
helpen zijn altijd welkom! Gelieve contact op te nemen met Eric (011/66 57 12) 


 overlijden schoonmoeder Piet Vanbussel 

 Pol Claes dient zijn ontslag in als secretaris van het sportcomité. 

 
 
7. Competitie 2008 – 2009 

 
Vóór aanvang van de volgende competitie moeten de comités eerst zorgen voor de verkiezing van een nieuwe 
voorzitter en secretaris sportcomité. Eric heeft een cd met allerlei nuttige info overgemaakt aan het sportcomité 
en is bereid om raad te geven over de werking. 
De eerstvolgende vergadering voor het nieuwe seizoen moet onderling nog afgesproken worden. 


