KONINGLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND
CENTRALE COMMISSIE DER SCHEIDSRECHTERS
________________________________________________________________________
PROCES-VERBAL Vergadering van 3/09/09
Aanwezig:

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

1.- Goedkeuring P.V. van 6/06/09
Het PV van de vergadering van 6/06/09 is gelezen en goedgekeurd.
2.- Reglement FINA 2009-2013
Kennis genomen van de wijzigingen van de FINA WP reglement voor de periode 2009-2013.
De aanpassing van de teksten zullen uitgevoerd worden in NL door S. VANAUTRYVE en in FR door P.
KNOCKAERT.
De wijzigingen zullen op de jaarlijkse vergadering van de scheidsrechters van 19/09 gepresenteerd worden.
De wijzigingen zullen naar de scheidsrechters en de clubs verzonden worden.
3.- Jaarlijkse vergadering van scheidsrechters:
3.1.- Zending van een herhaling aan de scheidsrechters van de convocatie op de vergadering evenals het adres van de
website van FINA betreffende de tekst (in Engels) van de nieuwe WP regeling.
3.2.- Agenda van de vergadering:
1. Oproep van de scheidsrechters en de vertegenwoordigen van de clubs.
2. Woord van de Voorzitter.
3. Verslag van activiteiten
4. Overhandiging van de individuele evaluaties van het seizoen 2008-2009.
5. Uitleg van de wijzigingen van de nieuwe WP regels.
6. Overhandiging van de uitrustingen.
4.- Cursus:
4.1.- De cursusen voor "Officials WP" worden op de zaterdag 10/10/09 geprogrammeerd. De formaliteiten van
inschrijvingen zullen verzonden worden naar de clubs. Sluiting van deze inschrijvingen 30/09.
4.2.- Het verzoek aan kandidaten scheidsrechters zal verzonden worden naar de clubs. De opleiding van scheidsrechter is
toegankelijk vanaf 16 jaar.
5.- Briefwisseling:
Van FINA: Organisatie van een colloquium voor scheidsrechters in Hamburg (Ger) van 30/10 tot 1/11/09. CCS
vraagt aan KBZB de inschrijving aan dit colloquium van de internationale scheidsrechters A. D’ HOSSCHE en C.
GRANCEROF.
6. - Allerlei:
Toernooien "Eentjes" en "Benjamins": Op verzoek van de SportCommissie WP, zal CCS scheidsrechters voor deze
toernooien aanduiden. De kandidaten scheidsrechters zullen eveneens voor deze toernooien onder de supervisie
van een vertegenwoordiger van CCS aangesteld worden.

Volgende vergadering zal later bepaald worden.

Rik RYCKAERT
Voorzitter

Paul KNOCKAERT
Secretaris

P.V. van de C.C.S. vergadering van 6/06/09
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