KONINGLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND
CENTRALE COMMISSIE DER SCHEIDSRECHTERS
________________________________________________________________________
PROCES-VERBAL Vergadering van 7/04/09
Aanwezig:

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

1.- Goedkeuring P.V. van 10/02/09
Het PV van de vergadering van 10/03/09 is gelezen en goedgekeurd.
2.- Klassement van de scheidsrechters:
De classificatie van de scheidsrechters wordt tot een einde gebracht.
3.- Aanduidingen:
3.1.- Aanduidingen voor de finales van het beker:
AZSC / DM : PETIAUX – TIMMERMAN
CNT / KZK : GRANCEROF – DIEU
Grensrechters : PASCU – VANAUTRYVE
Afgevaardigde CCS : MERLOT – KNOCKAERT
3.2. - De aanduidingen van april en van de BOT zijn goedgekeurd.
4.- Afwezigheiden der scheidsrechters.
4.1.- FULGEANU N.: Afwezig 20/03/09 aan de wedstrijd WPK/WZK Div. II ten gevolge van een annotatie fout van
datum. CCS besluit om hem een afkeuring op te leggen.
4.2.- PALUMBO T.: Afwezig 28/03/09 aan de wedstrijd MZVA/ESN Div. III van 14/02 vervolg fout CCS.
Herinnering zal gemaakt worden om zijn afzeggingen schriftelijk te bevestigen.
4.3.- POLLAK B: Afwezig 13/03/09 aan de wedstrijd CNT/MZV Cad en 27/03/09 aan de wedstrijd CNT/KZK
Cad. Aangezien er geen rechtvaardigingsafwezigheid is beslist CCS om hem te schorten van zijn functie van
scheidsrechter en hem op te roepen aan de volgende vergadering.
5.- Contract VARITECH:
5.1.- Voorstel van verschillende CCS logo's te drukken op de polos.
5.2.- Aanvraag van prijzen betreffende de verschillende manieren van afdrukken van de logo's van sponsors en CCS zal
gevraagd worden aan de firma VARITECH.
6.- Briefwisseling:
6.1.- Verslag van de vergadering van de tuchtcommissie van 24/03/09 - Kennis genomen.
6.2.- Verslag van de vergadering van de Sportcommisie WP van 24/02/09 – Kennis genomen
6.3.- Van CNT: betreffende de wedstrijd CNT/DM van 20/03/09 – Kennis genomen
6.4.- Van ENL: aangezien de zaal niet vrij is, zal het niet mogelijk zijn om het voorziene colloquium te organiseren op
18/04.
7.- Allerlei:
Uitwisseling van standpunten op de verschillende wijze om een roeping aan de functie van scheidsrechter te creëren.
De voorstellen zullen op de volgende vergadering verdiept worden.

Volgende vergadering zal later bepaald worden.

Rik RYCKAERT
Voorzitter

Paul KNOCKAERT
Secretaris
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