KONINGLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND
CENTRALE COMMISSIE DER SCHEIDSRECHTERS
________________________________________________________________________
PROCES-VERBAL Vergadering van 6/06/09
Aanwezig:

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

1.- Goedkeuring P.V. van 7/04/09
Het PV van de vergadering van 7/04/09 is gelezen en goedgekeurd.
2.- UITRUSTING VARITECH:
- Het finaliseren van de overeenkomst met de ondernemingen Varitech en Becosoft zal door Rik RYCKAERT
gedaan worden.
- Een bericht zal naar de scheidsrechters verzonden worden ten einde de maten te kennen.
3.- Analyse en de conclusie van de evaluaties:
- De statistieken zullen uitgewerkt worden voor de vergadering van september
4.- Afwezigheden der scheidsrechters:
POLLAK B.: Afwezigheid 13/03/09 aan de wedstrijd CNT/MZV Cad en 27/03/09 aan de wedstrijd CNT/KZK Cad.
- Ten gevolge van zijn schriftelijke uitleg, zal B. POLLAK aan de volgende vergadering van CCS opgeroepen
worden.
- In geval van afwezigheid aan deze vergadering, zal de belanghebbende van het arbitrale lichaam geschrapt
worden.
5.- Jaarelijk vergadering van scheidsrechters:
- De jaarlijkse vergadering van de scheidsrechters is vast gesteld op de zaterdag 19/09/09 van 9u30 tot 12u00 in
Euro-Volley-Vilvoorde.
- De overhandiging van de uitrustigingen zal tijdens deze vergadering plaatsvinden.
- De agenda is opgesteld.
6.- Cursus voor officials en scheidsrechters:
6.1.- Voor de cursus van kandidaten “officials”, blijft de procedure onveranderd. De cursus zullen in oktober 2009 gegeven
worden, de plaatsen zullen volgens het aantal kandidaten bepaald worden. De kosten van deelname zijn van 15,00€
6.2.- De kandidaten scheidsrechters moeten minimaal 16 jaar oud zijn en zich van de kosten van inschrijving van 30,00€
kwijten.
de voorbereiding zal als volgt plaatsvinden:
a) De kandidaten zullen tijdens de toernooien "Benjamins" geëvalueerd worden.
b) De studie van de reglementen zal individueel door de kandidaten gemaakt worden.
c) Een theoretisch examen zal door de CCS geprogrammeerd worden. Een voorafgaande zitting van
vragen/antwoorden voorgesteld door de kandidaten zal plaats vinden.
7.- Tuchtcommissie:
Verslag van de scheidsrechter S. DIEU betreffende de wedstrijd CNT/MZV van 7/03/09.
Gezien de inhoud van het verslag van de scheidsrechter S. DIEU betreffende de incidenten in de wedstrijd CNT/MZV van
Afd. I en de onaannemelijke woorden die door de Voorzitter van CNT, heer T. BOULOGNE werden gehouden, verwonderd
CCS zich over de lichtheid van de sanctie die door de Tuchtcommissie genomen werd.
8. – Allerlei:
8.1.- Colloquium FINA van 4 -6/07/2009.
Geen inschrijving voor dit colloquium gezien het onbeschikbaarheid van A. Van HOSSCHE en C. GRANCEROF.
8.2.- van S. DIEU: Vraag van vergunning van deelname als scheidsrechter aan de Romania Cup van 26 tot 28/06/09.
Toegekende vergunning.
8.3.- van B. GOUGET: CCS neemt nota van zijn ontslag. De informatie zal overgebracht worden naar KBZB en LEN.
8.4.- van A. D’HOSSCHE: Betreffende de onkosten van de vrijwilligers. Kennis genomen
Volgende vergadering zal later bepaald worden.
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Voorzitter
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