PROVINCIAAL COMITE ANTWERPEN
SEIZOEN 2016 – 2017
PLENAIRE VERGADERING PV nr. 12 dd. 8 mei 2017
De voorzitter, dhr. Dankers J., opent de vergadering om 20:00u.
Aanwezig: Halsberghe J. – Van Dyck M. – Van Tiggelen W. – Wuyts F.-Vanhove K.
Verontschuldigd: Hendrickx H. - Dankers J.
Uitgenodigd:. Van Echelpoel C.
1. VERSLAGEN
PV 11 verschenen in het Officieel Orgaan
2. BRIEFWISSELING
Alle inkomende briefwisseling werd genoteerd onder de nr. 1531 t/m 1724 en werd doorgegeven aan de
bevoegde commissie voor verdere opvolging.
IN 1538: De vergadering heeft diverse vragen bij het dossier Minibasketbal, zoals gestemd op de jongste
BAV. De bedenkingen worden meegenomen in de evaluatie, die in januari zal worden georganiseerd.
IN 1655: Een scheidsrechter vraagt om terugbetaling van verplaatsingskosten. Bij nazicht blijkt dat de
locatie in het convocatiesysteem niet overeenstemt met de VBL-kalender. Wordt doorgegeven aan secretaris
CPS voor verdere afhandeling.
IN 1708: Een club vraagt informatie over de spelerslijsten. Daaruit blijkt dat het mogelijk is spelers op 2
verschillende lijsten kunnen geplaatst worden. Dit probleem zal nogmaals worden geagendeerd op de
eerstvolgende vergadering van het Departement Competitie.
IN 1717: Twee clubs, finalisten voor de Beker van Antwerpen, vragen om dag en/of uur te wijzigen in de
programmatie. Secretaris zal hen antwoorden dat dit niet mogelijk is.
IN 1719: Een vader vraagt, via een VBL-contactformulier, of zijn dochter, volgend seizoen (beginnend)
eerstejaars U12, nog kan spelen bij U10. De vergadering beoordeelt deze vraag positief.
3.AGENDA
Dhr. Van Dyck M.:
• Vraagt zich af, nu de testwedstrijden van dit seizoen achter de rug zijn, of het zinvol blijft om bij de
seniors de wedstrijden voor de reekskampioenen per categorie te plannen. De vergadering treedt
hem bij. Dit zou het plannen van de testwedstrijden ten zeerste vergemakkelijken.
• Is volop bezig om alle terreinen in Antwerpse sporthallen van een label te voorzien op vraag van
VBL.
Mevr. Vanhove K.:
• Met de ervaringen van dit seizoen wil ze het komende seizoen de happenings diversifiëren in functie
van de leeftijden van de spelertjes. Bv. een happening voor U8 op locatie A en een happening voor
U6 op locatie B. Dit zou duidelijkheid scheppen voor de deelnemende clubs en een meer
evenwichtig programma.
Dhr. Wuyts F.:
• brengt uitvoerig verslag uit van de jongste vergadering van het Departement Competitie waar o.a.
de grensoverschrijdende meisjescompetitie werd behandeld.
• Vraagt de secretaris a.i. een vergaderlokaal voor het Dept. Competitie te reserveren op dinsdag 29
augustus om 19.30u in het Huis van de Sport in Berchem.
• De stemming over de playoffs voor Dames en Heren 1° Provinciale dient te gebeuren op de
Algemene Provinciale Vergadering van de Clubs. De clubs 1° Provinciale worden aangeschreven en

•
•
•

attent gemaakt op de belangrijkste wijzigingen in het betreffende reglement, zodat zij op de APVC
een weloverwogen stem kunnen uitbrengen.
De trekking voor de Beker van Antwerpen 2017-2018 zal plaats vinden op dinsdag 6 juni om 20 uur
in het Huis van de Sport. Tevens vindt de trekking voor de Beker van Vlaanderen Jeugd plaats.
Legt de vergadering een voorstel van Antwerpse Jaarkalender voor, met specifieke aandacht voor de
vrije (jeugd)weekends in de Krokus- en Paasvakantie. Verder worden de speeldata voor de Beker
van Antwerpen overlopen.
Om de modaliteiten stijgen en dalen voor volgend seizoen te bepalen, is het wachten op de plannen
van VBL om de landelijke competities eventueel te hervormen.

Dhr. Van Echelpoel C.:
• Deelt mee dat hij op het einde van dit seizoen stopt als voorzitter van het CPS Antwerpen.
• Deelt eveneens mee dat het CPS Antwerpen volgend seizoen zal werken met het VBLconvocatiesysteem, hoewel daar zal rekening moeten worden gehouden met de beperkte simultane
inlogmogelijkheden.
Einde der vergadering om 22.15u, volgende vergadering op 6 juni 2017.
De ondervoorzitter
Wuyts F.

