KONINGLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND
CENTRALE SCHEIDSRECHTER COMMISSIE
________________________________________________________________________
Proces-verbaal van de vergadering van 04/09/2018
Aanwezig:

Verontschuldigd:

MERLOT Léon, Voorzitter
VANAUTRYVE Stefan, secretaris
DIEU Stéphane Leden
D’HOSSCHE Alain, leden
KNOCKAERT Paul, aanduiding en opvolging scheidsrechters
RYCKAERT Rik, Vicevoorzitter

1.- Lezing en goedkeuring PV van de vergadering van 08/05/2018 en 15/05/2018.
Het verslag wordt gelezen en goedgekeurd.
2.- Verkiezing voorzitter.
Beslissing uitgesteld tot volgende voltallige vergadering.
3.- Aanduidingen oktober 2018.
Volledige kalender nog niet bekend, als de kalender bekend is wordt deze opgesteld door Paul Knockaert en
wordt goedgekeurd via mail.
Probleem veel afzeggingen omdat scheidsrechters niet antwoorden op de vraag van Paul Knockaert of ze
beschikbaar zijn of niet. Als proef zal Paul Knockaert na een week een herinnering opsturen met vermelding
“bij geen antwoord bent u heel de maand beschikbaar”.
4. – Evaluatie algemene scheidsrechtervergadering 2/6/2018 + algemene scheidsrechtervergadering Bis.
31 scheidsrechters aanwezig, 14 scheidsrechters geëxcuseerd, 12 scheidsrechters afwezig.
De presentatie is zeer goed verlopen, Kurt De Boeck zal bedankt worden.
Locatie en eten zeer goed, Club La Louviere zal een bedankbrief krijgen voor de organisatie.
Er komt geen algemene scheidsrechtervergadering Bis wegens geen verandering van reglementen.
Bij de aanduidingen zal er rekening worden gehouden met de afwezigen.
5. – Kwalificatie scheidsrechters.
Coaching van afgelopen seizoen zal door Paul Knockaert naar de leden worden doorgestuurd .
Stefan Vanautryve stuurt classificatie van letters naar de leden.
Lijst kan aangepast worden via one drive.
6. Officialopleiding .
Vlaamse officialopleiding gaat door in Gent op zaterdag 15/09 met opleiding waterpolo online gegeven door
Jan (BZK)
Franse officialopleiding gaat door in Seraing, data nog te bepalen.
7. Procedure DWF .
Daarna kan de tekst verspreid worden naar de scheidsrechters.
De CCA neemt kennis en bespreekt de tekst “procedure DWF voor scheidsrechters” voorgesteld door de
SCWP.
Eén opmerking: voor de CSC moeten scheidsrechters zich concentreren op wedstrijd en toepassing van de
reglementen; ze kunnen niet tegelijkertijd de beste spelers identificeren. De verplichting van de
scheidsrechters om aan het eind van de wedstrijd "de nummers en clubs van de twee beste spelers van de
wedstrijd" aan te geven, moet worden verwijderd.
Na het bewerken kan de tekst worden verspreid onder de scheidsrechters.
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8.-Briefwisseling.
8-1 –: Wet op verenigingswerk: Stefan Vanautryve zal aan Wouter Georges vragen wat van toepassing is voor
ons: de nieuwe wet of de fiscale vrijstelling.
8-2 –Alain D’hossche: CSC bevestigd de aanduiding van Alain D’hosche om KAZSC te begeleiden naar de EU
champs. Praag 14-17 september.
8-3 – 2 nieuwe scheidsrechters: Iordan Florin(kwk) en Verheyen Luc (KGZV)
9. - Allerlei.
9-1 –. scheidsrechterkosten: lijst is aangepast en Paul Knockaertzal de aangepaste versie naar Wouter Georges
sturen, naar de scheidsrechters en de clubs.
9-2 –. Coaching: zijn de leden van de scheidsrechtercommissie, Kurt De Boeck, Francy Petiaux, Jos Andries,
Albert Vanderzypen.
Herinnering: een coach kan niet coachen tijdens een wedstrijd van zijn club. Stefan Vanautryve zal hierover
contact opnemen met Jos Andries.

Volgende vergadering : 9 oktober 2018.

Léon Merlot
Voorzitter

Stefan Vanautryve
Secretaris

P.V. van de C.C.S. vergadering van 04/09/2018

2

