
                SPORTCOMITE    WEST-VLAANDEREN 

____________________________________________________________________________________ 

 

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

 

Verslag vergadering West-Vlaamse clubs van vrijdag 11 juni 2010 te Jabbeke. 

 

Aanwezig:  Sporting Brugge, Grenskracht Menen, Atlas Varsenare, NS Dudzele, DW Koekelare, KBK Ichtegem, KBC Heist, Robland Sint-Michiels, 

KBC Knokke, KBC Aalter, KSVV Inter Assebroek, KBC Maldegem-Donk, KBC Male, KB Moerdamme, Buffalo’s Sijsele, KRB Loppem, HO Beitem, 

KRB Jabbeke, Luc Strobbe,  Roland Verdonck. Dit betekent dus 20 stemgerechtigden. 

 

Verontschuldigd: Carlos Declercq. 

 

Afwezig: KBC Hertsberge, KBC Izegem, KBC Sint-Rita,  MEZ Snellegem, KBC SPW Wevelgem, KBC Oostduinkerke, WWR Ingelmunster, Avanti 

Lissewege, KBC De Plakker Veurne, KBC Fortuna Ichtegem, Georges Mouton, Koen Garré, Verstraete Jan, Marc Panen.  

 

1. Welkomstwoord Dhr. Franky de Mey namens het Sportcomité + naamafroeping. 

Dank aan KRB Jabbeke voor het ter beschikking stellen van het lokaal, en gelukwensen voor alle kampioenen en bekerwinnaars van het 

afgelopen seizoen. 

 

2. Welkomstwoord Dhr. Roland Verdonck namens het Scheidsrechterscomité.  

Sluit zich aan bij de gelukwensen van het Sportcomité. Dank aan de scheidsrechters die zich ingezet hebben voor de goede werking van de 

competitie.  

WWR Ingelmunster was enkele dagen te laat met het opsturen van de scheidsrechterskaarten (afgestempelde omslag als bewijs getoond door 

dhr. Quintijn Stefaan). Dhr. Verdonck toont met cijfermateriaal aan welke gevolgen dit kan hebben. Er wordt door stemming met 

handopsteking beslist om de kaarten van WWR niet te aanvaarden. De uiterste datum van inlevering is lang genoeg op voorhand gekend. Er is 

dus geen enkel excuus. 

 

3. Voorlezen van de verslagen van de respectieve comités. 

Positieve punten: de vermindering van het aantal gelegenheidsscheidsrechters in West-Vlaanderen (met dank aan Walter Braem). 

De vooruitgang bij de mikraba tornooitjes. Er zal een evaluatieformulier aan de clubs voorgelegd worden waarop opmerkingen, voorstellen en 

eventuele kritiek kunnen vermeld worden. Wij hopen dat iedereen hieraan meewerkt. 

 

Negatief punt: Aanzienlijk meer forfaits dit seizoen, te wijten aan de vele uitgestelde wedstrijden en de moeilijke tijdstippen waarop deze 

moesten gespeeld worden, met daaruit volgend een groter aantal boetes voor de clubs. 

  

4.  Stemming van de comitéleden 

Voor het Scheidsrechterscomité worden dhr. Kristof Calleeuw en André Van Severen herkozen. 

- Kristof Calleeuw: 19 voor, 1 tegen 

- André Van Severen, 14 voor, 6 tegen 

Voor het Sportcomité wordt Sofie Cool (Robland Sint-Michiels) gekozen als nieuw lid met 18 stemmen voor, 1 stem tegen en 1 ongeldige stem. 

Proficiat aan al deze personen! 

Het scheidsrechterscomité maakt hierbij gebruik van de gelegenheid om aan te kondigen dat Walter Braem stopt in zijn functie als secretaris. 

De nieuwe secretaris wordt Kristof Calleeuw die Walter bedankt voor het geleverde werk van de afgelopen jaren. De vergadering sluit zich hier 

uiteraard bij aan bij middel van een krachtig applaus. 

 

5. Rondvraag en problemen 

- Zoals meestal kwamen er wel enkele opmerkingen over spelregels. Wij kunnen hierover alleen maar zeggen wat we al zo dikwijls gezegd 

hebben. Alleen Mevr. Mieke Schotte is bevoegd (als erfgenaam van) om aan de spelregels wijzigingen aan te brengen. 

- er waren nogal wat opmerkingen over de halve finales van de beker: aanduiding van de terreinen, organisatie ter plaatse, modaliteiten enz… 

Misschien moeten er ook eens enkele richtlijnen op papier gezet worden. Zo vinden de meesten het niet kunnen dat clubs die absoluut niets 

doen qua jeugdwerking een halve finale toegewezen krijgt. 

-  Veel mensen stellen zich vragen over de evaluatievergadering van 5 juni. Gezien de competitiereglementen al op de statutaire vergadering 

moeten voorgelegd worden, wat kan dan nog veranderd worden? 

- Wat betreft de andere punten van de evaluatievergadering, wordt niet verder op ingegaan, gezien deze ongetwijfeld op de algemene 

statutaire vergadering zullen besproken worden. 

- ter info nog eens de data voor het strandkrachtbal: 

 * zaterdag 10 juli te Zeebrugge 

 * zaterdag 31 juli te Oostduinkerke 

 * zaterdag 7 augustus te Zeebrugge 

 * zaterdag 21 augustus finaledag te Heist 

 

6. Het Scheidsrechterscomité West-Vlaanderen en het Sportcomité West-Vlaanderen wensen iedereen een deugddoende vakantie, en een 

succesvol seizoen 2010-2011.  


