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We danken Frans (en zijn vrouw) voor het gebruik van zijn living (Paviljoen gesloten)

Aanwezig: Frans, Didier, Marnick, Georges en Philippe

* Organisatie opleding 3-09 in Zedelgem

Georges zal de cursisten nog een uitnodiging sturen

Georges past het protocol aan en bezorgt het de andere leden

Frans controleert voor alle zekerheid de zaal.

Hij zorgt er ook voor dat er eten beschikbaar is voor iedereen

* Vergadering waarnemers 8-09 in Aartrijke

Het PSC is aanwezig om 18u

We zetten tafels in een aparte ruimte

Frans zorgt voor een kostennota voor iedereen

Marnick zorgt voor het opfrissen van enkele punten

* Algemene vergadering srs op 8-09 in Aartrijke

Frans koopt drank en stopt hem in de frigo – afspraak met Peter en Johan

Monique noteert aanwezigen + geeft bonnetje

Openen vergadering Philippe daarna woordje nieuwe Vz

Uitleg aangepaste regels Didier

Uitleg over Champions League door Frans

protocol overlopen Didier

Slotwoord Philippe met 2 vragen

* Workshops voor thuissrs

Aantal aangemelde ploegen tot nu toe is pover – we doen nog oproep.

Welke dagen stellen we voor en waar?

We stellen maan-, dins- en donderdag voor.

Wel niet op 22 en 29/09 en op 5/10

* Bepalen welk protocol we toepassen – gebruik wisselbordjes

Georges past het protocol aan en bezorgt het de andere leden

Het competitiereglement stelt dat er wisselbordjes gebruikt worden bij de senioren.

* Opfrissingscursus 2°sr

Wordt later voorzien

* Start elektronische opleidingscursus

Voorstelling is voorzien voor 19-09

* Varia
1. Mogen de spelers nu achter de banken staan? NEE
2. Welk soort protocol wordt er in het nieuw seizoen toegepast? BESLIST
3. Hoe zit het met het gebruik van de afzonderlijke ruimte? NIET
4. Wat moet er juist gegeven worden aan de thuisscheidsrechters? Tekens + protocol
5. Is het gebruik van de spelerslijsten wel nog nuttig? NEE
6. Is het mogelijk dat op de licentie van de coaches hun niveau wordt vermeld?

INDIEN OP VOLLEYSPIKE NAAM COACH IN GROEN DAN CONTROLEREN

ANDERS IS HET OK
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