Vergadering Departement Landelijke Competitie – 29/08/2017
Aanvang : 19:00 uur
Aanwezig : Patrick Deleye, Paul Broeckx, Serge Kovaleni, Gratien Balcaen, Georges Robbe, Fred Wuyts,
Jef Dankers, Guy Bormans
Verontschuldigd : Bo Depoorter (vervangen door Jan Vandenhove)

1. Goedkeuring vorig verslag 03/05/2017.
2. Wij verwelkomen een nieuw lid van West-Vlaanderen, nl. Jan Vandenhove.
Jan zal de plaats innemen van Bo Depoorter.
3. Landelijke en grensoverschrijdende competitie
1. Algemeen
✓ EYBL-competities (selecties van topsport) : VBL stelt geen wedstrijden meer uit van
“jeugd” en “senioren”, tenzij goodwill van de tegenstander
✓ Forfaits :
✓ BLAHSEPLBG02
Administratief forfait tegen K. VABCO MOL BBC
Ontbreken van spelers op spelerslijst
2. Senioren
✓3. Jeugd
➢4. Grensoverschrijdend
✓ Na discussie zijn volgende twee zaken naar voor gekomen,
nl. afstand en grote reeksen zijn twee belangrijke criteria bij het samenstelling van
de reeksen.

4. Landelijke beker
1. Algemeen
➢ Veel forfaits in de voorronde beker jeugd
✓ Boetes zijn veel te laag
✓ Beker en competitie later doen beginnen en dus ook later eindigen
✓ Landelijk en provinciale bekers scheiden
2. Senioren
➢3.

Jeugd
➢-

5. Provincies
➢ Idem zoals bij de landelijke bekers, ook veel forfaits in de provinciale bekers.
Tegen de volgende vergadering gaat iedere provincie een standpunt innemen indien
landelijke spelende jeugdploegen enkel kunnen deelnemen aan de landelijke bekers en niet
meer aan de provinciale bekers.
6. Homologatie
➢ Terrein REB Woluwe : wij staan een uitzondering toe voor één jaar
➢ Terrein Wytewa Roeselare

7. Smart Client
➢ Terug veel problemen met Smart Client in het begin van het seizoen.
Patrick zal in de maand oktober/november een vergadering organiseren met de provinciale
& landelijke kalenderverantwoordelijken, tezamen met Kurt en Maarten.
Op deze vergadering kunnen dan de problemen en tekortkomingen aan Smart Client in een
werkdocument opgenomen worden.
8. Diversen
➢ -

Einde : 20:45 uur
Volgende vergadering : Dinsdag 7 november om 19u30 in Machelen

