Maandag 02/10/2017 om 19.30 h, Cultureel Centrum Meulestede, 9000 Gent – Einde: 21.30 h.

PC Oost-Vlaanderen: Dhr. Georges Robbe, Dhr. Marc Van Ryssel, Dhr. Bart Van Vooren, Mevr. Anja
Vogeleer, Dhr. Stijn Verstichel.
CPS Oost-Vlaanderen: Dhr. Toon De Lange
Groep van Afgevaardigden: Dhr. Frank Buyck

PC Oost-Vlaanderen: Dhr. Wim Piqueur

Bevestiging van de elektronische goedkeuring van het verslag 229.

Volgt




De verwerking van september ligt klaar en wordt gefinaliseerd na de vergadering van vandaag.
+/- 300 EUR op de lopende rekening. Indien nodig, moet dit aangezuiverd worden door Dhr.
Kurt Verspecht.



De nodige wedstrijden van Blue Rocks Ronse-Kluisbergen (552) zijn geherprogrammeerd. Cf.
problemen met de elektriciteit.
Dossier BBC Lokeren (667)- Acar Aykot (laatste mail dd. 17/09/2017).
o Vraag tot uitzondering m.b.t. leeftijdsafwijking.
o Tijdens de administratieve controle bleek dat betrokkene niet aangesloten was.
o De communicatie wordt overlopen en besproken.
o Ter zitting wordt beslist de forfait te behouden.
BBC Wildcats Gavere (2089) een gelijkaardige aanvraag ingediend:
o Deze aanvraag werd door Mevr. Veerle Seghers geweigerd.
Basket Meetjesland (2388)
o Gebroken bord; PRR beslist herspelen; is ook reeds geprogrammeerd.
(OVHSE41BEB02)
Twee administratieve forfaits voor het ontbreken medisch attest.
Een administratieve forfait voor het opstellen van een niet aangesloten speler.
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Reeks

Wedstrijdnr

Datum

Wedstrijd

Uitslag Forfait

OVJ1631C

BD01

03/09/2017

Wildcats Gavere-BBC Erembodegem B

74-61

OVJ1631C

CA01

03/09/2017

Helios Zottegem C-BBC Hamme

80-40

OVG1431C

HG01

02/09/2017

BBC Lokeren-Falco Gent C

45-28

Overtreding

20-0 CD 229.4: geen medisch attest Matthijs M. (1e officiële
wedstrijd)
0-20 CD 229.4: geen medisch attest Van den Abeele J. en
Haitof A. (1e officiële wedstrijd)
0-20 CD 287: opstellen niet aangesloten speler (Aykut A.)

Dhr. Marc Van Ryssel heeft nogmaals rondgemaild met praktische richtlijnen i.v.m. het
binnenbrengen van wedstrijdbladen.
Problemen met het inplannen van nog een aantal kalenderwijzigingen.
Kosten forfaits (mail dd. 20/09/2017).
o Een voorstel is naar de Wetcom gegaan, om de kosten voor forfaits tijdens de
voorbereiding te verminderen.
o Dit voorstel werd ons doorgestuurd.
Testwedstrijden 2016-2017 (mail dd. 26/09/2017)
o Dhr. Marc Van Ryssel bevestigt dat de vergoeding voor de testwedstrijden met forfait
door Remant Basics Melsele-Beveren (1526) op de boetestaat werd geplaatst.
o Die lijst zou al bij Dhr. Kurt Verspechts moeten zijn.
o We vragen aan BBC Haantjes Oudenaarde (405) om contact op te nemen met Dhr.
Kurt Verspecht.
Algemeen Forfait bij GOPC; doorgestuurd naar Dhr. Gratien Balcaen.
Spelregels MiniBasketbal (mail dd. 29/09/2017)
o Dhr. Stijn Verstichel brengt de clubs op de hoogte.
aanvullend vraagje bij algemeen forfait Meetjesland (mail dd. 1/10/2017)
o Opnieuw doorgestuurd via Dhr. Wim Piqueur, naar Mevr. Veerle Seghers. Of moet het
niet eerder voorgelegd worden aan het Departement Competitie.
o Er wordt geantwoord: Niet speelgerechtigd zonder akkoord Secretariaat-Generaal.
Dhr. Stijn Verstichel mailt KBBC Wezen-Vrienden Geraardsbergen (801) i.v.m. de temperatuur
van het douchewater in de tweede kleedkamer refs.

Nieuwe versie procedure Bekertoewijzing (mail dd. 12/09/2017).
o Dhr. Georges Robbe heeft een voorstel BOV aanbesteding aangemaakt, gebaseerd op
dat van BVV 2016. We bekijken dit, en formuleren dan feedback.
o Er worden ook enkele concrete afspraken gemaakt.
Reglement BOV (mail dd. 23/09/2017)
o Er weren nog enkele inconsistenties gevonden in het Bekerreglement. Dit werd door
Dhr. Marc Van Ryssel en Dhr. Georges Robbe aangepast i.f.v. de nieuwe
aanbestedingsprocedure en het huidige seizoen.
o Dhr. Georges Robbe bezorgt Dhr. Stijn Verstichel de nieuwe versie voor op de website.
o Dhr. Georges Robbe heeft een voorstel tot kandidatuurstelling gemaakt.
o Het lastenboek wordt ook meegestuurd.
Dhr. Bart Van Vooren heeft een nieuwe scorelijst gemaakt; dit wordt goedgekeurd.

BJM Gembas-Knesselare (1450) (mail dd. 29/09/2017)
o 5 november; Dhr. Stijn Verstichel plaats het op de website.
o Dhr. Bart Van Vooren zal aanwezig zijn.



Mevr. Anja Vogeleer neemt, n.a.v. de vraag van Dhr. Stijn Verstichel op de vorige vergadering,
de praktische opvolging van de Peanutstornooien over. Dhr. Stijn Verstichel stuurt de
contactpersonen op de e-maillijst door.



Wijzigingen wedstrijdblad (mail dd. 21/09/2017).
o Dhr. Georges Robbe en Dhr. Marc Van Ryssel maken een fictief wedstrijdblad op
volgens de nieuwe richtlijnen, en Dhr. Stijn Verstichel vervangt het A4'te op de
website.
Nieuwe scheidsrechterscursus - 13 geslaagden.
o Hebben ook allemaal een peter gekregen.
Dhr. Kris Fels werd voorgesteld/aangesteld als leidinggevende Departement Scheidsrechter,
dit op initiatief van de Raad Van Bestuur.
Het dossier BMC loopt nog altijd verder. Dhr. Jan Van Lantschoot volgt dit op.
Budgettair is het nog altijd onduidelijk.
o Referee-coachings zijn duurder geworden, omwille de bedrijfsvoorheffing bruto/netto
Referee-coachings zijn opgestart.
Aanduidingssysteem loopt goed. CPS is zeer tevreden.
Opstart young potentials
Er worden een 3-tal colloquia georganiseer die 'verplicht' moeten gevolgd worden door de refs
Aanduidingen seniors en landelijke jeugd lopen goed. Niveau van de wedstrijden is helaas
dikwijls ondermaats.













Nihil.




Lidkaarten
Dossier Rode Los (laatste mail dd. 19/09/2017).
o Ongoing, geen bericht meer ontvangen.
Presentaties clubvergadering werden doorgemaild naar de clubs.



Volgende vergadering: 6 november 2017, 19u30, CC Meulestede.

