
                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 17 juni 2011 te Varsenare. 

 

Aanwezig:  Sporting Brugge, Grenskracht Menen, Atlas Varsenare, NS Dudzele, KBK Ichtegem, Robland Sint-Michiels, KBC Knokke, KBC Aalter, 

KSVV Inter Assebroek, KBC Maldegem-Donk, KBC Male, KB Moerdamme, KRB Loppem, HO Beitem, KRB Jabbeke, KBC Sint-Rita, Avanti 

Lissewege, WWR Ingelmunster, Luc Strobbe, Roland Verdonck. Dit betekent dus 20 stemgerechtigden. 

 

Verontschuldigd: Carlos Declercq, D&W Koekelare, Buffalo’s Sijsele, KBC Heist, Mouton Georges. 

 

Afwezig: KBC Hertsberge, KBC Izegem, MEZ Snellegem, KBC SPW Wevelgem, KBC Oostduinkerke, KBC De Plakker Veurne, KBC Fortuna 

Ichtegem, Koen Garré, Verstraete Jan, Marc Panen.  

 

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

Dank aan Atlas Varsenare voor het ter beschikking stellen van het lokaal, en gelukwensen voor alle kampioenen en bekerwinnaars van het 

afgelopen seizoen. 

Een dikke proficiat aan KBK Ichtegem voor de zeer geslaagde organisatie van de bekerfinales. 

Dank aan de collega’s voor het (soms moeilijke) geleverde werk van het afgelopen seizoen. 

Minpunten: een aantal onfrisse zaken, op zich al erg genoeg, die door sommigen dan nog geminimaliseerd worden. 

Het wordt tijd dat iedereen zich eens afvraagt waar we met onze sport naar toe willen.  

 

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.  

Gelukwensen voor kampioenen, bekerwinnaars en laureaten van de referenda. 

Vindt het spijtig dat personen via e-mail enz… zwartgemaakt worden. Dit moet ophouden want brengt onze sport in gevaar. 

Er zijn enkele geslaagde initiatieven geweest dit seizoen, zoals de bijscholing voor scheidsrechters en de commissie CBSK. 

 

3. Voorlezen van de verslagen van de respectieve comités. 

Positieve punten: Het aantal gelegenheidsscheidsrechters in West-Vlaanderen blijft miniem. 

Aantal forfaits 3% minder dan vorig seizoen. 

  

4. Stemming van de comitéleden 

Voor het Scheidsrechterscomité waren dhr. John Verpoest en Roland Verdonck herkiesbaar. 

- John Verpoest: 18 voor, 2 tegen 

- Roland Verdonck, 16 voor, 4 tegen 

Bijgevolg zijn beide heren herkozen. 

 

Voor het Sportcomité was dhr. Carlos Declercq herkiesbaar: 8 stemmen voor, 11 stemmen tegen en 1 ongeldige stem. Bijgevolg is dhr. 

Declercq niet herkozen. 

 

5. Rondvraag en problemen 

- Oproep van Henk Verhelst (Raad van Bestuur) voor de algemene statutaire vergadering van 25 juni 2011. 

- KBC Sint-Michiels nodigt iedereen uit voor de 24 uren + supercup + officiële opening van de nieuwe infrastructuur volgende vrijdag en 

zaterdag 24 en 25 juni. 

- Woordje uitleg van Roland Verdonck over de nieuwe bundel spelregels+competitiereglement. 

- Als reactie op enkele vragen betreffende boetes (bev. Forfaitbladen) kunnen wij nog maar eens benadrukken dat clubverantwoordelijken de 

verslagen en allerhande info goed moeten lezen.  

 

- ter info de data voor het strandkrachtbal: 

 * zaterdag 9 juli te Zeebrugge 

 * zaterdag 23 juli te Zeebrugge 

 * zaterdag 6 augustus te Oostduinkerke 

 * zaterdag 20 augustus finaledag te Heist 

 

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

succesvol seizoen 2011-2012.  

 

   

 

 


