KONINGLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND
CENTRALE COMMISSIE DER SCHEIDSRECHTERS
________________________________________________________________________
Proces-verbaal van de vergadering van 5/08/2014
Aanwezig:

RYCKAERT Rik, Voorzitter
MERLOT Léon, Vicevoorzitter
KNOCKAERT Paul, secretaris
ANDRIES Jos
VANAUTRYVE Stefan
PETIAUX Francy

1.- Lezing en goedkeuring PV van de vergadering van 8/04/2014
2.- Arbitrage van U11
Als gevolg van de vraag van verschillende clubs om officiële scheidsrechters voor de categorie U11 aan
te stellen en gezien het financiële gevolg van deze aanduidingen, zal advies aan de Sportcommissie
gevraagd worden.
3.- Vergadering SCWP-TCWP-CCS
CCS dringt bij SCWP voor de snelle organisatie van een gemeenschappelijke vergadering SCWP-TCWPCCS aan teneinde een tabel van sancties voor de mondelinge en lichamelijke agressies tegen de
scheidsrechters en officials op te stellen.
4.- Opleiding voor officials WP
Een herhaling van de informatie zal naar de clubs verzonden worden.
5.- Jaarlijkse vergadering van scheidsrechters:
Gezien de moeilijkheid om een datum een zaterdag ochtend begin september voor de jaarlijkse
algemene vergadering te bepalen ten gevolge van de organisatie van verschillende toernooien, besluit
CCS uitzonderlijk om deze vergadering te regionaliseren.
Voor de Franstalige scheidsrechters: Vrijdag 5 september om 19:00 in het zwembad van La Louvière.
Voor de Nederlandstalige scheidsrechters: vrijdag 5 september om 19:00 in het zwembad van Sint
Niklaas.
Teneinde de periode van de toernooien te vermijden, besluit CCS om de volgende jaarlijkse
vergaderingen in juni te beleggen. De jaarlijkse vergadering 2015: op zaterdag 20 juni te Vilvoorde.
6.- Samenstelling van CCS – Seizoen 2014-2015
Voorzitter:
Vicevoorzitter:
Secretaris:
Aanduidingen en opvolging van de scheidsrechters:
Leden:

Léon MERLOT
Rik RYCKAERT
Stefan VANAUTRYVE
Paul KNOCKAERT
Jos ANDRIES
Francy PETIAUX

7.- Fiscalisatie van de scheidsrechters onkosten:
De vraag zal aan het algemene secretariaat van KBZB gesteld worden.
8.- Clinic FINA – Gouda Juni 2014
Het verslag van dit clinic zal aan C. GRANCEROF door P. KNOCKAERT gevraagd worden.
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9.- Briefwisseling:
9.1.- Van Mathias VANOPPEN betreffende de kleding van scheidsrechters.
Antwoord zal door J. ANDRIES gegeven worden.
9.2.- De levering van de FINA-regels aan de leden van CCS zal aan het secretariaat van KBZB gevraagd worden.
10.- Allerlei:
Voor 2014 zijn de vergaderingen van CCS op de volgende data vastgesteld:
2 september, 7 oktober, 4 november en 2 december.
VOLGENDE VERGADERING: 2/09/2014
Rik RYCKAERT
Voorzitter

Paul KNOCKAERT
Secretaris
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