KONINGLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND
CENTRALE SCHEIDSRECHTER COMMISSIE
________________________________________________________________________
Proces-verbaal van de vergadering van 30/08/2016
Aanwezig:

Verontschuldigt:

MERLOT Léon, Voorzitter
VANAUTRYVE Stefan, secretaris
KNOCKAERT Paul, aanduiding en opvolging scheidsrechters
ANDRIES Jos
RYCKAERT Rik, Vicevoorzitter

1.- Lezing en goedkeuring PV van de vergadering van 03/05/2016
Het verslag wordt gelezen en goedgekeurd
2.- Verkiezing voorzitter
Uitgesteld tot volgende vergadering.
3.- Désignations septembre 2016
Aanduidingen september 2016 worden goedgekeurd.
Super coup: Moeskroen – Eeklo: Vanautryve - Van Hecke (res Vrielinck).
4.- Ontslag Francis Petiaux
Kennisname.
Francy Petiaux wordt bedankt voor de bewezen diensten
5.- Algemene scheidsrechtervergadering
16 afwezigen op 50. Toch nog te veel.
Evaluatie : goede organisatie (heel de dag, video, test – eten, wedstrijd), goede bijeenkomst, goede locatie,
Volgende bijeenkomst 2017 : eerst test en uitleg om daar meer tijd in te steken.
Bis: 17/09 zaterdag 09.30 – 12.30 zwembad Mechelen : enkel uitvoering test en bespreking resultaten.
Na aanwezigheid op scheidsrechtervergadering kan men voor wedstrijden aangeduid worden.
6.- cursus official
10/09 in Gent
24/09 – La Louviere
7.-Beleid voor nieuwe scheidsrechters.
Nu te weinig scheidsrechters:
Voorstel : jeugdtornooi U13 uitgezonderd finaleronde: elke club vaardigd 1 niet-officiele scheidsrechter
(speler) tussen 16 en 18 jaar,.
Elk tornooi wordt een scheidsrechter aangeduid door de CCS om te coachen.
We hopen dat er uit deze maatregel een scheidsrechter uitkomt.
8.- Competitie dames mail GZV
Gezien er te weinig scheidsrechters zijn kan er op de vraag niet ingegaan worden.
9.- Methode van coaching
Opmaak nieuw evalutatieformulier : Jos Andries neemt Nederlands formulier als voorbeeld en Paul Knockaert
het Frans model als voorbeeld.
Volgende vergadering bespreking met inbreng van Rik Ryckaert zijn internationale ervaring.
10. - Briefwisseling
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10.1- mail Wouter Georges :
vertegenwoordigen.

uitnodiging vergadering sportcommissie op 6/9. Leon Merlot zal CCS

11. - Allerlei
11.1 - Dulin: CCS is akkoord dat Rik met Dulin gaat praten. Maar wordt toch nog verplicht om voor de
scheidsrechtercommissie te komen.
11.2 – Paul Knockaert zal tabel scheidsrechtervergoeding en tabel automatische sancties versturen.

VOLGENDE VERGADERING: dinsdag 4 oktober 2016
Léon Merlot
Voorzitter

Stefan Vanautryve
Secretaris
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