Provinciaal Comité Vlaams-Brabant.
PV nr. 3 van 14/08/2017 om 20:00 te Kessel-Lo
Uitgenodigd en aanwezig: Broeckx P. (voorzitter), Jacobs E. (penningmeester), Kovaleni S. (ondervoorzitter), Van Styvendael M(lid), Villé V. (aanduider CPS)
Manghelinckx J.( afgevaardigde) en Janssens P. (secretaris).
Verontschuldigd: Niemand.
PV nr. 2 gelezen, verbeterd en goedgekeurd.

1.

BRIEFWISSELING.
31/07: Mail van Nancy Debacker (administratie Basketbal Vlaanderen): Nieuw contact via de website: kalender microben, doorgestuurd naar Serge
Kovaleni(kalenderverantwoordelijke)
03/08: Mail van Vincent Ville (aanduider CPS): informatie cursussen.
08/08: Mail naar alle clubs: opsturen wedstrijdbladen.
10/08: Mail van Carine Rummens (secretaris ND Leuven): Basketbal Vlaanderen ... zijn ze er nog?
11/08: Mail van Marc De Smedt (Secretaris Afgevaardigden): Clubbezoek 2B SAFE Tienen

2.

BEHANDELING
•
•
•
•
•

Patrick Verswijver: ontslag als secretaris Landelijke Rechterlijke Raad. Het PC vraagt zich af hoe het verder moet in Vlaams-Brabant met de Rechterlijke
Raad.
Nieuwe secretarissen: er is nog steeds geen nieuwe board gepubliceerd door secretariaat-generaal tot op heden, wat met communicatiefouten. Seizoen
begint nochtans op 1 juli. Afgevaardigden werden in kennis gesteld.
nieuwe email aanduider is : aanduider.cpsvbr@outlook.be
BC Asse Ternat wenst zich kandidaat te stellen voor het organiseren van de Benjaminsdag op zondag 12/11/17.
Kandidatuur te laat ingediend.
Overlijden Eddy Roelandts: CPS zet het bericht op de website van Vlaams-Brabant. Het PC betuigt zijn deelneming aan de familie.

3.

•
•

Voor de benjamins (U12) worden alleen refs voorzien voor de A reeks in de tweede ronde. Per wedstrijd worden er dan 2 refs voorzien.
Voor Ciska Vanhaelen geboren op 5/12/1998 kan er geen uitzondering gemaakt worden. Kan voor het PC niet spelen bij de Cadetten.

•

Secretaris van BCT Overijse heeft het moeilijk met Jets Basket Zaventem in P2 om kalenderwijzigingen door te voeren. Het PC denkt er reeds langer aan
om een deadline in te voeren. Contact opgenomen met de secretatis van BCT Overijse: ondertussen is dit probleem verholpen.

•

Probleem van Carine Rummens (ND Leuven) is verholpen.

•

Olivier Van Tricht (secretaris van YD Kortenberg) vraagt zich af of 15 jarigen bij de junioren(U21) mogen spelen. Johny (aanwezige Afgevaardigde)neemt
deze vraag mee naar Afgevaardigden. Volgens het HH reglement niet, terwijl zij wel bij de senioren mogen spelen…

•

Het PC is voorstander om een start vergadering in te richten, wat zij vroeger zelf organiseerden. Locatie, organisatie wordt nu door Basketbal
Vlaanderen verzorgd. Het PC wil graag meewerken aan de voorbereiding.

•

Vraag van PC Waals-Brabant: organisatie Beker Van Brabant. Het PC Waals-Brabant + de afgevaardigden Vl-Br worden uitgenodigd op onze volgende
vergadering.

KALENDERNIEUWS
•
•
•
•

4.

Kalendernieuws staat niet op de site van Vlaams-Brabant. Wordt dit voldoende doorgegeven? Bekerreglement staat niet op de site. Reminder naar Benjamin
Bogaert, reglement bijvoegen.
Meisjesploeg in Zaventem (M12), te laat, toch in orde gebracht.
U10, Zaventem, te laat voor de inschrijving, toch nog in orde gebracht.
Basket Betekom is eveneens te laat met de aanvraag voor deelname Microben (U10) Competitie. Er is nog een plaatsje gevonden in reeks B en Serge zal de
ploeg inschrijven onder voorbehoud dat deze kalenderdata worden gerespecteerd.

BEKER
•

Bekerloting van alle categorieën, wanneer op de site? Op 1/09.

5.

VRIENDENWEDSTRIJDEN

•

Tornooi aanvraag in andere provincie is duidelijker. Onze website is leeg, hoe komt dit, er wordt een mail gestuurd naar Patrick De Leye.

•

Vriendenwedstrijden aanvragen tegen ploegen uit andere competities en in zalen die niet bij de club horen. De juiste procedure moet
gevolgd worden.

6. FORFAITS
•

Annuleren van vriendenwedstrijden gaat niet. Forfaits aanrekenen of niet: wordt nagevraagd, volgende vergadering herbekijken.

Volgende PC vergadering: 4/09/2017 om 20:00 in Machelen.
Einde om 22:00
Broeckx P.
Voorzitter.

