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8.3.- Publicaties van de vastgestelde fouten op de wedstrijdsbladen.

Volgende vergadering: dinsdag 7/04/09 om 19U00
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KONINGLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND
CENTRALE COMMISSIE DER SCHEIDSRECHTERS
________________________________________________________________________
PROCES-VERBAL Vergadering van 10/03/09
Aanwezig:

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

1.- Goedkeuren P.V. van 10/02/09
Het PV van de vergadering van 10/02/09 is gelezen en goedgekeurd.
2.- Klassement van de scheidsrechters:
Het definitief klassement van de scheidsrechters zal op de volgende vergadering verwezenlijkt worden.
3.- Aanduidingen:
3.1.- De aanduidingen van april zullen na het opstellen van de kalender van BOT gedaan worden.
3.2. - De aanduidingen voor de nationale universitaire kampioenschappen worden verwezenlijkt.
4.- Afwezigheiden der scheidsrechters.
4.1.- BUSSERS J.: Opgeroepen en afwezig. CCS beslist hem op te schorten van zijn functie van scheidsrechter tot zijn
vrijwillige comparitie.
De kennisgeving van deze beslissing zal hem evenals naar ESN verzonden worden.
4.2.- BOUHAYE J.: Afwezigheid aan de wedstrijd DMB/RSCM Afd. IV van 14/02.
Aanvaarbare verontschuldiging. Een herinnering van de procedure in geval van onaangekondigde verhindering
zal hem gemaakt worden.
4.3.- VANAUTRYVE S: Afwezigheid aan de wedstrijd KBZB/TZK Afd. II van 18/02/09.
Na zijn uitleg gehoord te hebben, beslist CCS hem een een blaam op te leggen.
4.4.- PALUMBO T.: Afwezigheid aan de wedstrijd RSCM/ENL Afd. Min van 18/01/09.
Ten gevolge van zijn uitleg en gezien de récidive, beslist CCS hem om te schorten van zijn functie van
scheidsrechter van 1/04 tot 30/04/09.
5.- Contract VARITECH:
Het contract van levering van equipementen voor de scheidsrechters door de onderneming VARITECH wordt
bestudeerd. Dit contract zal gebonden zijn aan de goedkeuring van de R.B. van de KBZB.
6.- Briefwisseling:
6.1.- Van ESN: Betreffende de wedsrtijd RZV/ESN Afd. III van 15/02/09. Kennis genomen.
De herinnering van de procedure in geval van verwondingen zal aan de scheidsrechters gedaan worden.
6.2.- Van A. D’HOSSCHE: Betreffende de aanduidingen van scheidsrechters voor de wedstrijden van het team KBZB.
Antwoord werd gegeven door de secrataris.
6.3.- Van B. GOUGET: Betreffende aanvraag van verlof en gesprek met CCS.
CCS kent het verlof toe tot 30/06/2009.
Een gesprek zal aan het eind van het seizoen geprogrammeerd worden. Aanvraag zal aan B. GOUGET gedaan
worden om de verschillende punten die hij wil bespreken bekend te maken op voorhand.
6.4.- Van K. TIMMERMAN: In verband met de zending van de wekelijkse wijzigingen van de kalender.
Het antwoord werd door de secretaris gegeven.
6.5.- Van T. PALUMBO: Betreffende de wedstrijd DZO/GZVN Afd. IV van 7/03/2009. Kennis genomen.
7.- Punt 3.2 van PV van TCWP van 20/01/09:
CCS betreurt dat TCWP geen gevolg heeft gegeven aan punt 4 (afwezigheid van tussenkomst van de
vertegenwoordiger aan de scheidsrechter) in het verslag van de scheidsrechter VANAUTRYVE betreffende de
wedstrijd van Afd. 1 CNT/GZV van 13/12/09.
8.- Allerlei:
8.1.- Organisatie van een colloquium voor scheidsrechters op de dag van de finale van de Beker van België de 18/04 te
La Louvière.
8.2.- Voorstellen van middelen om het verbeteren van de groep geest tussen de scheidsrechters (Deelname van een team
van scheidsrechters aan bepaalde toernooien van voor-seizoen, colloquia...)
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