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Werking DS, rapportering werkgroepen.
De werking 2021-2022 wordt geëvalueerd, pijnpunten vastgesteld en remediëring besproken
-

-

-

-

-

-

Afspraken gemaakt om interne communicatie te verbeteren.
Werkgroep youth officials moet uitgebreid worden om doelstellingen i.v.m. referee
ambassadors te kunnen verwezenlijken. Regelmatiger vergaderen, ook een aantal keer
live om beslissingen te nemen en hard te maken. Tijdens de vergadering worden Chris
Begine en Bruno Van de Ginste aan de werkgroep toegevoegd. Via Nieuwsbrief zullen
nog vacatures voor deze werkgroep verspreid worden.
Werkgroep Vorming blijft in het ongewisse over de functie van Johnny Jacobs, wil zijn
deskundigheid als FIBA instructor niet verliezen. Langs de andere kant is er wel een
probleem met zijn beschikbaarheid voor de vaste activiteiten. Kan dit opgelost worden
door te delegeren naar een assistent-lesgever onder toezicht van Johnny?
Reactie Johnny Jacobs: onbeschikbaarheid dit jaar komt door samenloop van
omstandigheden. Gesprek met bondsinstanties zal duidelijkheid brengen.
Deze werkgroep vraagt om lesgeversbestand uit te breiden met jongere mensen, en om
een selectie te maken van boeiende lesgevers met begrip voor de specificiteit van het
leiden van wedstrijden jeugdbasket.
Werkgroep Vorming wordt gevraagd het aantal aanwezigen op de vergaderingen te
beperken om budgettaire redenen.
Voor de organisatie van de cursussen officieel scheidsrechter wordt aan de administratie
gevraagd locaties en data te voorzien zodat deze cursussen afgerond zijn eind oktober.
Verder moeten locaties en data voorzien worden in elke provincie om de youth officials
2018 en 2019 de bijscholing te geven zoals statutair voorzien. Communicatie hierover
aan referee ambassadors en youth officials persoonlijk pas wanneer alle data en locaties
vastliggen.
Binnen de Werkgroep Evaluatie zal een beperkte groep het evaluatieformulier
onderzoeken en voorstellen doen om de coëfficiënten aan te passen. Zo moet het
onmogelijk zijn om met een duidelijke quotering “onvoldoende” voor een bepaald item
toch een zeer goed als totaal te verkrijgen. Coëfficiënten kunnen ook gemoduleerd
worden om items die belangrijker zijn in hogere reeksen dan in lagere, daar meer
gewicht te geven. Openheid en motivering naar iedereen overbrengen.
Communicatie naar scheidsrechters en youth officials moet beter. Kan dit door de
Nieuwsbrief verplicht naar elke scheidsrechter en youth official te sturen ?

-



Communicatie met administratie zeer afhankelijk van persoon tot persoon. Wij rekenen
het tot onze taak op elke vraag binnen de 2, 3 dagen te antwoorden. Kan iedereen van
de administratie ook die discipline opbrengen ?
Algemene vergaderingen
# Data en locaties gekend, inschrijvingen voor fysieke proef lopen niet vlot.
# Taakverdeling afgesproken. Power point presentatie van de Rechterlijke Raad
integreren.
# Scheidsrechterskaartjes zullen op einde van de AV’s kunnen uitgedeeld worden.

Varia
-

-

-

Buitenlandse scheidsrechtrers die langere tijd in België zullen verblijven dringend
inschalen zoals vermeld in Intern Reglement.
Nieuwe website oogt fris, maar moet nog even wennen om alles terug te kunnen vinden.
Check of alle bestanden i.v.m. scheidsrechters correct en up to date zijn, eventueel laten
aanpassen.
Probleem met scheidsrechtersshirts en T-shirts youth officials. Graag snel klaarheid zodat
wij onze beloften aan de pas gevormde officials kunnen nakomen.
Problemen met DWF vorig seizoen, soms te wijten aan informatica en hoe ermee
omgaan, soms aan gebrekkige kennis van het FIBA spelreglement deel B. Check of dit in
ppt van de Rechterlijke Raad aan bod komt.
Tarieven wedstrijden en verplaatsing verhoogd. Secretaris richt dankwoord aan allen die
zich ingezet hebben om dit te bereiken.

Volgende vergadering donderdag 15 september in Destelbergen.
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