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* verslag vorige vergadering

goedgekeurd

* Evaluatie opleding 3-09 in Zedelgem

Maar 3 deelnemers waarvan 1 ex sr

Mogelijke oplossing: opleiding reeds aankondigen in april

Mogelijk leveren de workshops ook enkele kandidaten op

* Evaluatie vergadering waarnemers 8-09 in Aartrijke

goed verlopen

nog meer letten op manier van opmaken verslagen

Marnick stuurt opmerkingen alleen naar wnms

* Evaluatie algemene vergadering srs op 8-09 in Aartrijke

Fenomeen van skynetters die mail niet ontvangen

Oplossing: Philippe stuurt die mails via zijn persoonlijke account

Positief: alles na elkaar zonder pauze

Batterij van de micro was plat

Beamer verbinden met pc: druk op Windowstoets + P  

* De nieuwe regels worden te laat doorgegeven en de clubs weten van niets.

Oplossing? Het BO moet melden aan de clubs dat reglement gepubliceerd is

Wij geven regels die impact hebben op de clubs door aan BO

* Evaluatie workshop in Poperinge en De Haan

Poperinge goed maar zeer veel vragen dus wat langer

Glas water voor spreker vragen

De Haan met weinig, wel consumptie voor iedereen

In beide gevallen positieve reactie van aanwezigen.

* Wat met nieuwe srs die zich nu nog aanmelden?

Frans neemt contact op en stelt opleidingsmoment voor.

* Wie wordt waargenomen in 2022?

Enkele srs wijzen op hun onmogelijke vragen/beschikbaarheid

Lijst waar te nemen srs overlopen 

* Webinar Koen Luts van 10/10

Doelgroep? Uitleg Didier

Bedoeld voor Vlaams-Brabantse jeugdsrs

* Start elektronische opleidingscursus

het komt er aan

* Opfrissingscursus 2°sr

Philippe vraagt zaaltje Bidavo half november zaterdagvm

Georges controleert de cursus en geeft die door.

* Andere manier van srstekorten beboeten (bonus-malus systeem)

Betaal een deel van de boeten terug aan wie srs te veel heeft

We zullen een voorstel opmaken en voorleggen aan het BO

* Varia

Brecht Wyffels vraagt zijn “dossier” op. Enkel de waarnemingsverslagen worden bijgehouden

Website onvoldoende gekend, kan eenmalig bekend gemaakt worden via mail 

Vraag over noteren gekwetste speler in VolleySpike



Player injury mag enkel gebruikt worden voor uitzonderlijke wissel

doorgeven aan Steven om aan te passen

Klacht VT Brugge tegen beslissing Jonas + klacht over fraude. Ph stuurt mail naar VT

Licenties ere srs opgelost

Vraag over kledij: hoofddoek wordt gelijkgesteld met haar ivm raken net.
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