KONINGLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND
CENTRALE COMMISSIE DER SCHEIDSRECHTERS
________________________________________________________________________
PROCES-VERBAL Vergadering van 17/06/2010
Aanwezig:

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

Verontschuldigt:

RYCKAERT Rik, Voorzitter

1.- Goedkeuring P.V. van 23/03/10
Het PV van de vergadering van 23/03/10 is gelezen en goedgekeurd.
2.- Studie van de evaluaties:
De evaluaties van het seizoen 2009-2010 worden onderzocht.
Er blijkt uit dit onderzoek dat de meerderheid van de evaluaties bevredigend zijn.
CCS besluit om bepaalde jongeren of nieuwe scheidsrechters meer te volgen die goede beschikkingen schijnen te
hebben aan de arbitrage.
3.- Cursus voor kandidaten “officials en scheidsrechters”
De datum van de cursus is op zaterdag 25/09/2010 om 8u30 tot 12u30 vastgesteld.
De plaatsen zullen in functie van het aantal inschrijvingen bepaald worden.
De inschrijvingsvoorwaarden en modaliteiten zullen, door de secretaris van CCS, aan de clubs evenals aan
KBZB, VZF en FFBN verzonden worden.
4.- FINA clinic Dubrovnik.
Een clinic voor de internationale scheidsrechters FINA wordt georganiseerd van 5 tot 7 november 2010 te
Dubrovnik.
CCS besluit om Rik RYCKAERT in te schrijven.
5.- Jaarlijkse algemene vergadering van de scheidsrechters
De jaarlijkse algemene vergadering is op zaterdag 11 september van 9u30 tot 12u30 vastgesteld.
Het verzoek zal aan het Secretariaat-generaal ingediend worden om een reservering van een zaal van EURO
VOLLEY Vilvoorde uit te voeren.
6.- Ontslag:
Stéphane DIEU presenteert zijn ontslag op datum van 25 mei 2010. Na dat Rik RYCKAERT contact met S. DIEU
heeft opgenomen, handhaaft deze zijn beslissing. CCS neemt dus nota maar betreurt dit ontslag.
7.- Briefwisseling:
7.1.- Van ENL betreffende de samenstelling van CCS. Kennis genomen.
7.2.- Van DM betreffende de scheidsrechter van de wedstrijd DM / KV Kadetten van 23 januari 2010. De scheidsrechter
zal aan de volgende vergadering opgeroepen worden.
7.3.- Van A. VAN BRUYNE van ENL, aan de Voorzitter van CSWP/FFBN betreffende zijn verwonding in de wedstrijd
Leuven - Louvière Div. IV van 2 mei 2010. Kennis genomen.
8.- Allerlei:
8.1.- S. VANAUTRYVE heeft ondervonden bij bepaalde scheidsrechters een gebrek aan kennis van de spelregeling van
"Eendjes". Een herhaling van deze regeling zal op de jaarlijkse vergadering gedaan worden.
8.2.- Ten gevolge van het gedrag van bepaalde trainers, een herhaling van de punten van de regeling die ze betreffen, zullen
aan de scheidsrechters op de jaarlijkse vergadering gedaan worden.

Volgende vergadering dinsdag 31 augustus 2010
Rik RYCKAERT
Voorzitter

Paul KNOCKAERT
Secretaris
P.V. van de C.C.S. vergadering van 17/06/2010

1

