Verslag C.P.S. West-Vlaanderen - woensdag 20 september 2017.
De vergadering start om 19u08.
Plaats: “De Gouden Bank”, Hondschotestraat 2 in Gullegem
Aanwezig: Leden: Xavier Bernard, Pieter Destaebel, Serge Vandemaele, Dirk Debbaut, Yvan De
Craemer, Geert Dehaese
Afgev.: Francis Goemaere
Op uitnodiging: Bart Coussement
Verontschuldigd: Bertrand De Pauw (P.C.)
1. X-Mas tournament 2017
Stand van zaken door Bart Coussement. Voor de U14 zijn er drie plaatsen: Waregem (nieuw),
Dottignies en Zwevegem
Er wordt gestreefd naar 32 refs: 12 WVL + 4 per elke andere Vlaamse provincie + 4
Nederlandse
Tegen 01/11 zouden de namen gekend moeten zijn voor de kamerindeling
Geert en Xavier > Waregem, Dirk en Pieter > Zwevegem, Serge > Dottignies; Geert mailt Eddy
Vandermeersch met de vraag of hij in Dottignies evaluator wil zijn.
Dirk mailt eerst naar de Young potentials, Xavier daarna naar de andere WVL refs.
2. Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.
3. Ingekomen post.
- Mail ref Francis Dehondt omtrent wedstrijd met forfait
- Vraag Basket Sijsele voor organisatie cursus clubref: H.R. art. 204 verplicht het CPS om
dergelijke cursus in te richten… Xavier informeert bij D.S. naar de modaliteiten.
- Hannelore Louage: zie verder
- Mail ref Arne Berteyn omtrent minimum aantal wedstrijden: Geert antwoordt
- Mail Laurens Delaere omtrent medewerking opleiding refs: aanduiden als silverref,
Xavier licht Laurens in
4. Vergadering P.C.
Yvan was aanwezig op de laatste vergadering van het P.C. . Geert zal een mail sturen naar
alle WVL refs omtrent de controle op de spelerslijsten bij bekerwedstrijden + reglement
meesturen
Vergadering Afgevaardigden: Francis was niet aanwezig op de laatste vergadering van de
Afgevaardigden, die louter ging over de nieuwe functieindeling.
5. Klacht van KBT Kortrijk over ref Hannelore Louage.
Hannelore was uitgenodigd op de vergadering maar verontschuldigde zich op het laatste
moment. Zij wordt uitgenodigd op de volgende vergadering.
6. Evaluatie A.V.
Geringe opkomst van de WVL refs.
Lijst met niet-verontschuldigde refs wordt overlopen, tegelijkertijd worden een aantal nietactieve refs van de lijst geschrapt. Geert bezorgt de nieuwe lijst aan Herman Vandeuren.
7. Evaluatie cursus KPR
- Geen badge meer afgeven om gebouw te kunnen binnenkomen na middernacht
- Er moet uitdrukkelijk gemeld worden dat iedereen wordt verondersteld op zijn kamer te
zijn vanaf 23 uur, zeker naar de minderjarigen toe

8.

9.
10.
11.

- 1 deelnemer betaalde nog niet, Geert herinnert hem
Herkansing looptest + vergadering evaluatoren/silverrefs
In de Lange Munte in Kortrijk
19u45 herkansing looptest
20 uur vergadering evaluatoren en silverrefs; door vakantie van Hugo zal Dirk de
uiteenzetting geven
20u15 kans op herexamen voor niet geslaagde deelnemer van cursus KPR; deze wordt
uitgenodigd door Geert
Damesproject
Dirk heeft hierop geantwoord
Data volgende vergaderingen
Maandag 23 oktober, maandag 20 november en maandag 18 december
Varia
- De aanduiding van de evaluatoren wordt concreet afgesproken
- Benjamin Bogaert van Basketbal Vlaanderen bezorgt eerstdaags een document omtrent
het gebruik van sleeves,…
- 21 september is er vergadering van de Afgevaardigden
- Er dient een mail verstuurd te worden naar alle refs (Geert) wat er te doen staat bij een
laattijdig forfait van een ploeg
- Onkosten: Geert kan onkosten nog niet indienen, Xavier kijkt hier voor
Dirk ondervindt ook problemen
- Dirk stuurt document voor evaluatie Young potentials nog eens door

De vergadering eindigt om 22u40.

