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Verslag vergadering West-Vlaamse clubs van vrijdag 6 juni 2008. 

 
Aanwezig:  Robland Sint-Michiels, KBC Knokke, KBC Aalter, KSVV Inter Assebroek, Avanti Lissewege, KBC Maldegem-
Donk, KBC Male, KB Moerdamme, Atlas Varsenare, B. Sijsele, KRB Loppem, Luc Strobbe,  Roland Verdonck, Mouton 
Georges. Dit betekent dus 14 stemgerechtigden. 
 
Verontschuldigd: Carlos Declercq, Francois Dayer, Walter Braem, Mieke Schotte, Simonne Van Parijs, MEZ Snellegem, Eric 
Geirnaert, KBK Ichtegem, Grenskracht Menen, KBC De Plakker Veurne, Christian Verbeke. 
 
Afwezig: KBC Heist, KBC Hertsberge, KBC Izegem, DW Koekelare, KBC Sint-Rita,  KBC SPW Wevelgem, KBC Knokke, HO 
Beitem, Christian Verbeke, Moerman Rik, Atlas Varsenare, KRB Jabbeke, KBC Oostduinkerke, WWR Ingelmunster, KBC 
Fortuna Ichtegem, NS Dudzele, Sporting Brugge. 
 
1. Welkomstwoord Dhr. Franky de Mey namens het Sportcomité + naamafroeping. 
Dank aan KBC Maldegem-Donk voor het ter beschikking stellen van het lokaal.  
 
2. Welkomstwoord Dhr. Roland Verdonck namens het Scheidsrechterscomité.  
Dank aan de scheidsrechters die zich ingezet hebben voor de goede werking van de competitie.  
Oproep aan de spelers en coaches om minder kritiek te geven tijdens de wedstrijden. Veel jonge scheidsrechters haken om die 
reden af en zodoende komt de opvolging in het gedrang. 
 
3. Voorlezen van de verslagen van de respectieve comités. 
Positieve punten: de vermindering van het aantal forfaits en het aantal gelegenheidsscheidsrechters. 
Negatief punt: de toch wel serieuze verhoging van het aantal boetes. 
  
4.  Stemming van de comitéleden 
Voor het Scheidsrechterscomité wordt dhr. Georges Mouton herkozen met het maximum van de stemmen. Dhr. Eric Maenhout 
wordt gekozen als nieuw lid met 11 stemmen voor en 3 stemmen tegen. Proficiat. 
Voor het Sportcomité wordt dhr. Christian Verbeke niet herkozen. 8 stemgerechtigden stemden tegen, 6 stemden voor. Wij 
bedanken dhr. Verbeke voor de inzet gedurende zijn periode in het comité. 
 
5. Rondvraag en problemen 
- Bij de rondvraag blijkt duidelijk dat zo goed als iedereen het huidige systeem van speler/speelster van het jaar slecht vindt. Zo 
staan er dit jaar 3 namen op de lijst van niet-bestaande speelsters, en 1 speelster die gans het seizoen niet gespeeld heeft kreeg ook 
punten.  
Iedereen vindt een systeem zoals het vroeger was, met opgave van namen, beter. Dan heb je minstens een leidraad bij het 
stemmen.  
 
- Een te verwachten discussie was eens te meer het probleem rond de play-offs in 1ste nationale. Om de mening binnen de West-
Vlaamse clubs te benadrukken werd besloten om een stemming te houden. 10 stemgerechtigden stemden voor de afschaffing van 
de play-offs. 1 stemde voor het behoud en 3 onthielden zich. Het is dus eens te meer duidelijk dat een afschaffing van het huidige 
systeem wenselijk is. 
 
- Het voorstel wordt geopperd om de supercupwedstrijden in te lassen tijdens de jeugddag, indien die nog doorgaat. 
 
- enkele opmerkingen worden gemaakt in verband met de nieuwe website, maar die worden rechtstreeks aan Jan Benoot 
overgemaakt. 
 
- Tot slot bedankt dhr. Roland Verdonck de (weinige) aanwezigen voor de constructieve medewerking aan de vergadering. 
 
 
6. Het Scheidsrechterscomité West-Vlaanderen en het Sportcomité West-Vlaanderen wensen iedereen een deugddoende vakantie, 
en een succesvol seizoen 2008-2009. En dit nog ter overweging: De afwezigen hebben altijd ongelijk. 
 
   
 



                SPORTCOMITE    WEST-VLAANDEREN 
____________________________________________________________________________________ 

 
De Mey Franky, G. Gezellestraat 14, 8730 Beernem. 0497/18.09.74. e-mail: sportcomite.west@telenet.be 

 
 
   
 
 


