KONINGLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND
CENTRALE COMMISSIE DER SCHEIDSRECHTERS
________________________________________________________________________
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op dinsdag 14/06/2011 om 18u30
Aanwezig:

MERLOT Léon, Voorzitter
KNOCKAERT Paul, secretaris
VANAUTRYVE Stefan, lid

Verontschuldigd:

RYCKAERT Rik, Vice-voorzitter

1.- Lezing en goedkeuring PV van de vergadering van 8/03/11/11 en 10/05/11
Het PV is gelezen en goedgekeurd.
2.- coaching:
Tijdens het seizoen 2010-2011 werden er 122 scheidsrechters gecoacht.
De analyse van deze coaching leert dat over het geheel genomen, de wedstrijden op bevredigende wijze in functie
van het niveau hiervan werden gearbitreerd. Er bestaat echter een te groot niveauverschil tussen de verschillende
categorieën van scheidsrechters. Een inspanning op het gebied van verbetering zal vooral in de uniformering van
de interpretatie van de regelmenten gedaan moeten worden, het beleid van de ploegen tijdens wedstrijd en de
algemene houding van de scheidsrechters.

3.- Jaarlijkse algemene vergadering:
De jaarlijkse vergadering zal op de zaterdag 10/09/2011 van 9u30 tot 12u30 aan Euro-Volley - Vilvoorde
gehouden worden.
De agenda is opgesteld
Reservatie van de zaal zal via het algemene secretariaat van KBZB aangevraagd worden.
De oproepingsbrieven zullen eind juni verzonden worden.
4.- Cursus voor Kandidaten-officials WP:
CCS zal op 17/09/11 een cursus organiseren voor de Franstalige kandidaten en op 24/09/11 een cursus voor de
Nederlandstalige kandidaten.
De plaats van de cursus zal in functie van de inschrijvingen bepaald worden.
De informatie zal verzonden worden naar de clubs eind juni.
5.- Verbreding van CCS aan 6 leden:
Ten gevolge van de wijziging van statuten voor de uitbreiding van de CCS naar 6 leden, zal er een oproep
gebeuren naar scheidsrechters of vroegere scheidsrechters. De samenstelling van de CCS bestaat uit 50% nietactief scheidsrechters.
De CCS zal voor kandidaturen een oproep doen.

De datum van de volgende vergadering zal later bepaald worden
Léon MERLOT
Voorzitter

Paul KNOCKAERT
Secretaris

P.V. van de C.C.S. vergadering van 10/05/11
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