KONINGLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND
CENTRALE COMMISSIE DER SCHEIDSRECHTERS
________________________________________________________________________
PROCES-VERBAL Vergadering van 6/01/09
Aanwezig:

RYCKAERT Rik, Voorzitter
MERLOT Léon, Vice-voorzitter
KNOCKAERT Paul, secretaris
VANAUTRYVE Stefan, lid

1.- Goedkeuren P.V. van 4/12/08
Het PV van de vergadering van 4/12/08 is gelezen en goedgekeurd.
2.- Rechtzetting wordt gedaan betreffende de vertrouwelijkheid van de debatten binnen CCS.
3.- Aanduidingen:
3.1.- Na bespreking worden de aanduidingen van januari behouden.
3.2. - de aanduidingen voor de ¼ van finales Cup worden uitgevoerd.
3.3. - het project van de aanduidingen van februari is na aanpassing goedgekeurd.
4.- Afwezigheiden der scheidsrechters.
4.1.- VANDAMME Filip: Ten gevolge van zijn verklaringen betreffende zijn afwezigheid aan de wedstrijd
RZV/MZVA Afd. III van 13/12/08 en gezien de récidive, beslist CCS om hem te schorsen van zijn functie van
scheidsrechter tot 31/01/09.
De aanduidingen van januari zullen aangepast worden.
4.2. - Deschuytter Marc: ten gevolge van zijn verklaringen in verband met zijn afwezigheid aan de wedsrijd BZK/VZG
Afd. III van 13/12/08, beslist CCS hem een blaam op te leggen.
5.- Briefwisseling:
5.1.- Van R. DOOMS: Kopie van een brief die aan KBZB werd verzonden in verband met de boetes voor overtredingen
van de quota van scheidsrechters. Kennis genomen.
5.2. - van R. RYCKAERT: Vraagt vergunning om aan het toernooi LEN van 22 tot 25/01/09 te Tavira (Portugal) te
arbitreren.
Toegekende vergunning.
5.3. - van S. DIEU: Vraagt vergunning om aan de 2de ronde van Women Champion's Cup te arbitreren van 9 tot
11/01/09 te Sabadelle (Spanje).
Toegekende vergunning.
5.4. - van CSWP: Verslag van de vergadering van 23/09/08. Kennis genomen
5.5.- van Y. BAUDUIN: Herhaling betreffende de terugbetaling van zijn reiskosten van 15/03/08 aan Ciney.
P. KNOCKAERT zal contact opnemen met het secretariaat van KBZB teneinde deze zaak zo spoedig mogelijk te
regelen.
5.6.- van CNT: Kopie van een brief die aan KBZB gericht is betreffende de schorsing van de speler O. HUART. Kennis
genomen.
6.- Allerlei:
R. RYCKAERT stelt een bedenking voor in verband met de aanpassing van de wedstrijdkosten van "Jeugd"
categorieën wanneer deze met "Seniors" wedstrijden worden samengevoegd. Dit voorstel zal op een volgende
vergadering bestudeerd worden.

Volgende vergaderingen: dinsdag 10/02 en 10/03/09 om 19U00

Rik RYCKAERT
Voorzitter

Paul KNOCKAERT
Secretaris

P.V. van de C.C.S. vergadering van 6/01/09
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