KONINGLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND
CENTRALE SCHEIDSRECHTER COMMISSIE
________________________________________________________________________
Proces-verbaal van de vergadering van 04/04/2017
Aanwezig:

Verontschuldigt:

MERLOT Léon, Voorzitter
VANAUTRYVE Stefan, secretaris
ANDRIES Jos
KNOCKAERT Paul, aanduiding en opvolging scheidsrechters
RYCKAERT Rik, Vicevoorzitter

1.- Lezing en goedkeuring PV van de vergadering van 07/02/2017
Het verslag wordt gelezen en goedgekeurd
2.- aanduidingen april 2017
De aanduidingen van de maand april 2017 worden per mail goedgekeurd vermits de kalender nog door
sportcommissie moet goedgekeurd worden.
3.-Beleid voor nieuwe scheidsrechters.
3 nieuwe scheidsrechters:
Roberto Guarnieri (Aqualeuven) – robertoguarnieri91@gmail.com => komt van Italiaanse competitie (2de
klasse) => coaching is gebeurd en zeer goed bevonden. CCA keurt zijn aanvraag als scheidsrechter goed.
Canor Guilaumme (Seraing) => test is gebeurd=> 84%. CCA beslist om Canor Guilaumme als scheidsrechter te
aanvaarden.
Bettahy Yassine (Seraing) => test is gebeurd=> 84%. CCA beslist om Bettahy Yassine als scheidsrechter te
aanvaarden.
Uitrusting voor deze scheidsrechters moet voorzien worden => Te vragen aan Rik Rijckaert.
4. – Methode van Coaching
Formulieren mogen doorgestuurd worden naar de coaches.
5. – Algemene scheidsrechtersvergadering 27/05/2017 te La Louviere
Gezien de komende reglementswijzigingen zal de volgende algemene scheidsrechtervergadering doorgaan op
zaterdag 02 september 2017.
Secretaris zal aan Wouter Georges vragen om een zaal in Vilvoorde vast te leggen. (09.30 => 13.00h).
6. - Briefwisseling
6.1- Mail kurt De Boeck: coaching en clinic Deschuyter Marc: kennisname
6.2 -. Mail Rudi Celie betreffende gedrag Gunther Coppens
als tafelofficial. Secretaris zal mail sturen naar
Gunther Coppens voor zijn versie van de feiten.
6.3 -. mail van Gentse betreffende zijn nieuwe mutsen: antwoord van CCS: te veel wit in de blauwe mutsen
6.4 -. mail Jos Andries betreffende afwezigheid Michael Den Blauwen.
6.5 -. mail van Wouter Georges betreffende toenemend aantal rapporten: kennisname.
6.6 -. mail Robert Dooms en antwoord Guy Van Zele betreffende incident tijdens wedstrijd: kennisname.
6.7 -. Mail MZVA betreffende afwezigheid Venin tijdens wedstrijd: vergeten te verwittigen. Venin krijgt een
blaam.
6.8 -. mail Pierre Ledent betreffende Yves Bauduin: te behandelen door tuchtcomissie => kennisname.
7. - Allerlei
7.1 –Secretaris zal tegen volgende vergadering ontwerp voor scheidsrechterskaart maken.
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VOLGENDE VERGADERING: dinsdag 09 mei 2017
Léon Merlot
Voorzitter

Stefan Vanautryve
Secretaris
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