COMITE PROVINCIALE SCHEIDSRECHTERS WEST-VLAANDEREN.
Vergadering nr. 6 van het seizoen 2016 – 2017.
DATUM: Maandag 16 Jan 2017.
PLAATS: café “De Gouden bank” te GULLEGEM.
AANWEZIG: BERNARD Xavier, DE CRAEMER Yvan, DESTAEBEL Pieter, COUSSEMENT Bart, DEBBAUT Dirk,
VANDEMAELE Serge, VANDERMEERSCH Eddy, DE PAUW Bertrand (PC),
GOEMAERE Francis (Afgev).
AANVANGSUUR: 19Hr00.
Het voltallig CPS heeft beslist om de vergadering telkens de derde maandag van de maand te houden in plaats van de derde
woensdag.
1.

Goedkeuring vorig verslag:
Het 5de verslag van het seizoen 2016 - 2017 werd goedgekeurd door de leden van het CPS en werd overgemaakt aan de
hogere instanties.

2.

Kostennota’s en andere financiële dossiers:
a. De problematiek i.v.m. de nog niet betaalde begeleidingen wordt nog eens verstuurd aan VERSPECHT Kurt info
Patrick DELEYE (RvB), Koen UMANS (Secr Gen) en JP CANAERT (Secr Afgev).
b. Opvolging cursus KPR werd besproken.
c. KN voor aanduidingen die niet uitgevoerd konden worden zal door Serge worden opgemaakt.

3

Te bespreken briefwisseling:
a. Schaeverbeke Martin heeft onbeschikbaarheid gemeld voor een korte tijd wegens gezondheidsproblemen.
b. Schrijven van Huysentruyt Christine werd besproken.

4

Te bespreken briefwisseling:
a. Schrijven van WILLEMS Marc problematiek silver-referee: Eddy zal Marc spreken op de eerstvolgende
gelegenheid of bijeenkomst.
b . Beleidsplan: Xavier zal antwoord geven.

5

Vergadering DS:
a. Lijst van de 15 afwezige Refs (zonder enige verontschuldiging) op de AV werd overgemaakt aan de VBL voor
toepassing van het HHR Art 204 .
b. Er is een achterstand bij de VBL i.v.m. de publicatie van de verslagen, die zal ASAP weggewerkt worden.
c. Nieuwe tarieven voor evaluaties en functievergoedingen zullen door Herman overgemaakt worden.

6

Vergadering PC:
Werd besproken door Bertrand.

7

Vergadering Afgevaardigden:
Werd besproken door Francis.

8

X-Mass Tournament:
Het CPS wenst de W-Vl Refs die hebben meegewerkt aan dit gebeuren te bedanken voor hun inzet.

9

Convocatiesysteem, briefwisseling, administratie:
a. Nieuwe zaal WIELSBEKE zorgt voor aanduidingsproblemen, Dimitri dient dit op te lossen.
b. Bedanking van NEESE Olivier voor zijn begeleiders.
c. Schrijven van BRASSEUR Paul werd besproken, Eddy heeft hem een antwoord gestuurd.
d. Overgang LOOSVELT Pascal van de AWBB werd besproken en is in werking gezet.
Pascal zal uitgenodigd worden op één van de volgende CPS vergaderingen om een test uit te voeren.
e. Er is opnieuw beweging in het op punt plaatsen van de site door Bjorn.

10

Kandidaten landelijke Refs.
Werd besproken.

11

Voorbereiding classificatie.
De voorbereiding zal door Eddy, Dirk en Yvan uitgevoerd worden.

12

Terugkomdag.
a. Op 6 Feb in KACHTEM op 19Hr30.
b. Zal gegeven worden door Bart met medewerking van Dirk.
c. Eddy zal de uitnodiging versturen en opvolgen.
d. Dirk zorgt voor reservatie van de aula.

13

Varia.
Werd besproken.

EINDE VERGADERING: 22.15 u.
De voorzitter
Xavier Bernard

VOLGENDE VERGADERING: 20 Feb.
De secretaris
Eddy Vandermeersch

