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Verslag vergadering West-Vlaamse clubs van vrijdag 12 juni 2009 te Dudzele. 

 
Aanwezig:  KBC Fortuna Ichtegem, NS Dudzele, Sporting Brugge, Grenskracht Menen, Atlas Varsenare, DW Koekelare, 
KBK Ichtegem, KBC Heist, Robland Sint-Michiels, KBC Knokke, KBC Aalter, KSVV Inter Assebroek, KBC Maldegem-Donk, 
KBC Male, KB Moerdamme, Atlas Varsenare, B. Sijsele, KRB Loppem, Luc Strobbe,  Roland Verdonck. Dit betekent dus 20 
stemgerechtigden. 
 
Verontschuldigd: Carlos Declercq, MEZ Snellegem, Mouton Georges. 
 
Afwezig: KBC Hertsberge, KBC Izegem, KBC Sint-Rita,  KBC SPW Wevelgem, HO Beitem, KRB Jabbeke, KBC 
Oostduinkerke, WWR Ingelmunster, Avanti Lissewege, KBC De Plakker Veurne, Koen Garré, Verstraete Jan, Marc Panen. 
 
1. Welkomstwoord Dhr. Franky de Mey namens het Sportcomité + naamafroeping. 
Dank aan NS Dudzele voor het ter beschikking stellen van het lokaal, en gelukwensen voor de geslaagde organisatie 
van de beker van Vlaanderen. 
 
2. Welkomstwoord Dhr. Roland Verdonck namens het Scheidsrechterscomité.  
Dank aan de scheidsrechters die zich ingezet hebben voor de goede werking van de competitie.  
Vraagt applaus voor de secretarissen van de respectieve comités voor het geleverde werk (in moeilijke 
omstandigheden) van het voorbije seizoen. 
 
3. Voorlezen van de verslagen van de respectieve comités. 
Positieve punten: de vermindering van het aantal gelegenheidsscheidsrechters, en de vermindering van het aantal 
boetes. 
                                 De vooruitgang bij de mikraba tornooitjes. 
Negatief punt: Aanzienlijk meer forfaits dit seizoen, te wijten aan de vele uitgestelde wedstrijden en de moeilijke 
tijdstippen waarop deze moesten gespeeld worden. 
  
4.  Stemming van de comitéleden 
Voor het Scheidsrechterscomité worden dhr. Walter Braem en Stefan Quintijn herkozen met het maximum van de 
stemmen. 
Voor het Sportcomité worden volgende personen herkozen: 

- Braem Kristel = 19 voor, 1 tegen 
- D’hooge Monique = 15 voor, 5 tegen 
- Schotte Mieke = 18 voor, 1 tegen, 1 ongeldig 
- Vanhoutte Wim = 18 voor, 1 tegen, 1 ongeldig 
- Dayer Francois = 16 voor, 4 tegen 
- De Mey Franky = 20 voor 

 
 
5. Rondvraag en problemen 
Hoofdbrok van de avond was de bespreking van de brainstorming te Buggenhout (alle secretarissen kregen het verslag 
via e-mail). Via mail kwamen al heel wat reacties binnen, en ook op de vergadering kwam heel wat los. Hieronder vindt 
u een samenvatting van alle reacties. Op maandag 22 mei is er een samenkomst met de Raad van Bestuur waarop dit 
zal voorgelegd worden. 
 
Play-offs: 
Eens te meer blijkt dat ruim 80% tegen de PO is. Er wordt een stemming geëist op de Statutaire vergadering: Voor of 
tegen PO. In principe zijn PO in strijd met de statuten: zie art. 28 pt.1 van RIO: “Diegene die in de competitie het grootste 
aantal punten behaalt is kampioen in de reeks”. Een statuut kan niet gewijzigd worden met een competitie- reglement. 
Dat kan alleen met een stemming op de statutaire. 
 
Competitie: 
Een meerderheid is gewonnen voor grotere reeksen (max 14 ploegen). Zeker bij de jeugd. Bij de seniores mag het 12 
blijven (maar dan zonder PO). Als er in meerdere reeksen moet gespeeld worden, dan allen PO voor de titel tussen de 2 
(of meerdere) reekswinnaars. Zoveel mogelijk rekening houden met examens. eind december bv. Voorronde beker 
spelen. Dan zijn er niet zoveel wedstrijden. 
 
Halve finales beker: 
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Op 3 of 6 terreinen? Grote verdeeldheid. Voor beide systemen is er iets te zeggen, zowel in het voor als in het nadeel. 
 
Competitie vroeger beginnen: absoluut! 
 
Communicatie via website: kinderziektes v/d nieuwe site zouden na 2 jaar moeten opgelost zijn. Website mag niet 
afhankelijk zijn van één persoon. Wat als J.B. eens lange tijd zou ziek zijn bv?  
Belangrijke mededelingen op korte termijn moeten ook via telefoon of sms medegedeeld worden. 
Belangrijke documenten moeten in de rubriek informatie duidelijk bereikbaar zijn. 
 
Jeugddag: 
De meerderheid is te vinden voor een terugkeer naar het oude vertrouwde interscholentornooi op de vertrouwde 
datum eind april. Maar dan terug naar de essentie: alleen voor de jeugd. Randgebeuren zoals bedrijfskrachtbal niet. 
Waarom niet een “Interscholencomité” zoals vroeger? 
Logistiek eventueel uitbesteden aan clubs.   
Tempelhof is ideale locatie. 
Eventueel clubs die meewerken belonen. 
 
Federatie: 
Dringend nood aan vers bloed in RvB: een 3 tal kandidaturen lijkt in de maak. 
Communicatie RvB – achterban loopt mank. Volgens statuten moeten de voorzitters van de comités de verslagen van 
de RvB krijgen. Gebeurt al jaren niet meer. 
Velen stellen zich vragen over de bevoegdheden van de bediende van de federatie (het gaat hier dus wel over de 
functie, niet over de persoon)? 
Wat kan? Wat mag? Moet er niet meer veldwerk gebeuren? Enz… 
 
Coachen van scheidsrechters: 
Ook al jaren een punt op de agenda, maar nog nooit iets van gekomen. Gebrek aan financiële middelen en te weinig 
scheidsrechters. 
Een paar scheidsrechters zijn bereid om gratis jongeren te begeleiden. Verder uitwerken met SRC. 
 
Verplaatsen van wedstrijden: 
Ok, mits 2 maand op voorhand en schriftelijk akkoord van beide clubs (scheidsr. Worden 2 maand op voorhand 
aangeduid). 
 
Ploegen in één reeks: 
Grote verdeeldheid, wel 10 verschillende meningen. 
Hulpmiddel om werk van scheids te vergemakkelijken kan zijn: op vergunning zetten: “A-ploeg” of “B-ploeg” 
Derby’s in begin van competitie spelen om competitievervalsing tegen te gaan. 
 
Jeugdspelers 2 wedstrijden per weekend: 
Absoluut niet. Iedereen tegen 
 
Kadetten meisjes 2 kg en 4 worpen: 
Dit is een spelregel: kan dus alleen door Mieke Schotte gewijzigd worden. 
 
 
6. Het Scheidsrechterscomité West-Vlaanderen en het Sportcomité West-Vlaanderen wensen iedereen een 
deugddoende vakantie, en een succesvol seizoen 2009-20010.  
 
   
 
 
 
   
 
 


