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________________________________________________________________________

Proces-verbaal van de vergadering van 24/10/2017
Aanwezig:

MERLOT Léon, Voorzitter
RYCKAERT Rik, Vicevoorzitter
DIEU Stéphane Leden
D’HOSSCHE Alain, leden

Verontschuldigt:

KNOCKAERT Paul, aanduiding en opvolging scheidsrechters
VANAUTRYVE Stefan, secretaris

De Voorzitter verwelkomt de nieuwe leden S. DIEU en A. D’HOSSCHE
1.- Lezing en goedkeuring PV van de vergad ering van 01/08/2017
Het verslag wordt gelezen en goedgekeurd
2.- aanduidingen november 2017
De aanduidingen van de maand november worden goedgekeurd
3. – Algemene scheidsrechtervergadering 28/09/2017 te Mechelen
Geslaagde vergadering die in de week werd gehouden.
36 aanwezigen, 10 zijn geëxcuseerd, 9 afwezig zonder reden.
Een verslag wordt opgesteld en opgestuurd naar de leden.
CCS bedankt G. Claes voor het gratis beschikbaar stellen van de zaal.
4. - Algemene scheidsrechtervergadering BIS
In principe één vergadering FR - NL
Datum en plaats te bepalen in functie van de deelnemers.
5.- Cursus voor tafelofficials.
Plaats en de data moet nog bepaald worden uiterlijk eind januari.
De cursus van CCS blijft gebaseerd op het gebruik van papieren wedstrijdformulier.
De cursus DWF wordt gegeven wanneer alles online operationeel is.
CCS wil een presentatie van DWF ontvangen en wil de rol weten van de scheidsrechter inzake de controle van
DWF.
6. - Toernooien U13
6.1 - jonge Scheidsrechter: Gezien de formule met 3 wedstrijden per toernooi en de lange verplaatsingen van
de teams, stelt de CCS voor om de tekst van de handleiding te wijzigen. " Elke ingeschreven club voorziet op
elk tornooi waaraan ze deelnemen een jongere van tenminste 16 jaar oud die tijdens het tornooi wedstrijden
zal leiden.
Naar => Voor elke toernooi zal de organiserende club een jeugdspeler van minstens 16 jaar voorstellen die
de wedstrijden onder leiding van een door de CCS aangewezen scheidsrechter / coach zal leiden (mogelijk
alleen de wedstrijd zonder zijn club). De andere clubs worden ook gevraagd om een speler aan te brengen
voor elk tornooi.
6.2 - Regels voor tijdwaarneming:
De tijdsduur voor een wedstrijd van : 4 X 5 min + 3 X 2 min; chrono wordt gestopt enkel tijdens een goal en/of
als de bal buiten het wedstrijdveld is.
Tijdsduur van balbezit: 30 sec. reset na een verandering van balbezit, een shot, een zware fout (uitsluiting,
penalty)
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Uitsluitingstijd: 20 sec. die meegaat met tijdsduur van de wedstrijd.
6.3 - Mededeling: CCS vraagt aan SCWP een snelle en duidelijk mededeling van de definitieve beschikkingen
aan de clubs. SCWP is verantwoordelijk voor de communicatie naar de scheidrechters.

7.-Briefwisseling
de
7.1 X. Swertvaegher – 2 ronde Kampioenschap Dames: Voor CCS is het geen probleem om een 2
scheidsrechter te voorzien tijdens de tornooi ronde s.

8. - Allerlei
8-1 - Vraag aan de Secretaris-generaal KBZB: wat is de eventuele invloed van de nieuwe reglementering van
het vrijwilligerswerk (500 €/maand buiten fiscaliteit ) op de overeenkomst KBZB/Fiscus betreffende de
overeenkomst scheidsrechterkosten.

VOLGENDE VERGADERING: TBD
Léon Merlot
Voorzitter

Stefan Vanautryve
Secretaris
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