PROVINCIAAL COMITE ANTWERPEN
SEIZOEN 2017 – 2018
PLENAIRE VERGADERING PV nr. 04 dd. 25-09-2017

De voorzitter, dhr. Dankers J., opent de vergadering om 20:00u.
Aanwezig: Dankers J. – Halsberghe J. – Vanhove K. – Van Dyck M. - Van Tiggelen W. Wuyts F.
Verontschuldigd: Hendrickx H.
1. VERSLAGEN
PV01 verschenen op de website van de VBL.
2. BRIEFWISSELING
Alle inkomende briefwisseling werd genoteerd onder de nr. 376 t/m 456 en werd doorgegeven
aan de bevoegde commissie voor verdere opvolging.
IN 409: In een discussie over al dan niet aanwezige/correcte medische attesten, stelt de
vergadering vast dat de betrokken club klacht heeft neergelegd bij de PRR tegen de opgelegde
administratieve forfait door het PC. Voorzitter zal de genomen beslissing per mail toelichten
aan de betrokken club.
IN 410: Bij de vraag van een club over het switchen op spelerslijsten, wordt vastgesteld dat de
betrokken speler reeds een wedstrijd bij het ‘oude’ team heeft gespeeld. Voorzitter zal
administratie Basket Vlaanderen informeren.
IN 423: In de mailing aan de clubs i.v.m. de playoffs is foutief vermeld dat deelname
verplicht is. Deelname is niet verplicht, maar wel promotie bij deelname.
IN 440: Naar aanleiding van toegepaste overlapjaar in gemengd U14-team, zal de voorzitter
aan de sporttechnisch coördinator vragen waarop deze beslissing is gebaseerd en of het PC en
de clubs hiervan worden verwittigd.
IN 453: Een club betwist de forfait-uitspraak i.v.m. al dan niet aanwezigheid van medische
attesten. De voorzitter zal de club antwoorden dat de beslissing is gebaseerd op aantekeningen
op het wedstrijdblad door de aangeduide scheidsrechter.

Uitgaande briefwisseling
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CPS Ivm refcursus
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CPS ivm controle spelerslijsten
CPS ivm aanduiden ref in Oost-Vlaanderen
HvS annulatie zaal 02/04
HVS reservatie zaal 09/04
SG ivm admin ff Finas Geel ANG1441C JI01
admin ff Finas Geel ANG1441C JI01
SG ivm admin ff Nieuw Brabo ANHSE11A FM01
admin ff Nieuw Brabo ANHSE11A FM01
SG ivm admin ff Aartselaar ANJ1831A LE01
admin ff Aartselaar ANJ1831A LE01
SG ivm admin ff Finas Geel ANJ1631C JI01
admin ff Finas Geel ANJ1631C JI01

3. AGENDA
Dhr. Van Tiggelen W.:
•

Het CPS verbond er zich toe de aanduidingen van scheidsrechters op woensdag voor
het weekend te bezorgen, dit voor de controle op aanwezigheden van refs. Stelt vast
dat dit de afgelopen weken niet is gebeurd. Voorzitter zal CPS vragen de lijst met
aanduidingen wekelijks te bezorgen aan het PC.

Mevr. Vanhove K.:
•
•

Er kwam nog niet veel reactie op de oproep voor peanuts-tornooien.
De reglementen voor minibasketbal worden door clubs ingewikkeld bevonden. Er is
een evaluatievergadering in januari 2017 gepland.

Dhr. Van Dyck M.:
•

•
•

•
•
•

•

Op de boardlijst, zoals bezorgd door het SG, ontbreekt heel wat informatie zoals
mailadressen van bestuursleden. Dat maakt contact met hen moeilijk. De voorzitter zal
het SG vragen de ontbrekende contactgegevens in de boardlijst aan te vullen.
Terreinkeuringen: Eén sporthal werd herkeurd (geen aanpassingen!) en 1 nieuwe
sporthal werd gekeurd en geschikt bevonden.
Tot op heden vallen voor dit seizoen 298 oefenwedstrijden te noteren. Als in een
jeugdreeks forfaits te noteren vallen, gaan de clubs op zoek naar oefenwedstrijden ter
vervanging hiervoor. Dhr. Wuyts F.:
Net voor de start van de U10-competitie valt een nieuw forfait te noteren.
Heeft een uitspraak ontvangen van een forfait ANG1441ICJI01
Moet vaststellen dat scheidsrechters nog niet duidelijk weten wanneer spelerslijsten
moeten gecontroleerd worden in de provinciale en gewestelijke competities. Is
nochtans duidelijk verteld op de scheidsrechtervergadering van eind augustus.
Er zijn clubs die problemen hebben met de e-id kaartlezer.

•

De vergadering vraagt zich af of een tweede ronde bij U14 en U16 in de gewestelijke
reeksen te overwegen valt. Is onderwerp voor verdere discussie.

Dhr. Dankers J.:
•

Heeft de opmerkingen op het document ‘modaliteiten stijgen en dalen’ verwerkt en zal
de definitieve versie doorgeven voor publicatie op de website.

Einde der vergadering om 21:30u, volgende vergadering op 9 oktober 2017 om 20 uur.
De voorzitter
Dankers J.

