Notulen verslag vergadering WKF-VKF scheidsrechtercommissie zaterdag 9 september 2018,
Parochiecentrum Larum - Geel.
Aanvang: 08h00
Aanwezig: Tom De Vos (TDV), Ronny Van Saen (RVS), Kris Vansteenwegen (KVS), Danny Voordeckers (DV),
Jean Stroobants (JS), Steven Achten (SA)
1. Richtlijnen van de RVB worden toegelicht:
- Een ex-scheidsrechter mag noch de das, noch de badge van de federatie dragen op een wedstrijd waar
hij/zij arbitreert.
- De lijst met actieve scheidsrechters zal terug op de website gezet worden om te vermijden dat oude
lijsten worden gebruikt voor uitnodigingen.
- Het voorstel om de uitnodigingen van scheidsrechters door de SC te laten gebeuren wordt afgewezen.
- Het RVIO vraagt aanpassing mbt de voorwaarde om commissielid te worden vanaf 2de dan
- Budget 2019 eind september indienen bij de Penningmeester.
- De praktijkstages worden goedgekeurd en 1 lesgever zal vergoed worden.
2. Reglement van Inwendige Orde:
Het voorgestelde wordt besproken en er zijn geen opmerkingen.
De uiteindelijke versie zal nog eens worden voorgelegd aan de commissieleden.
3. Er wordt afgesproken de jubilaris pins als volgt toe te kennen:
5 dienstjaren = brons - 10 dienstjaren = zilver - 15 dienstjaren = goud
Er zijn 2 scheidsrechters met 20 dienstjaren, er moet nog worden nagedacht hoe deze kunnen
worden gevierd.
4. Praktijkstages: Aangezien in het nieuwe RvIO voorstel, gesteld wordt om praktijkstages te
verplichten wordt er een minimum van 4 praktijkstages per sportjaar voorzien. Dit kan in
samenwerking met het Provinciaal Karate Comité Antwerpen die hun wedstrijdkumite trainingen
hiervoor open stellen. De eerste staat gepland 29/9, de 2de 27/10 beide in Geel.
5. Praktijk evaluaties die vorige vergadering zijn uitgevoerd worden overlopen en bekrachtigd.
Per scheidsrechter niveau wordt een voorstel uitgewerkt om de praktijkbeoordeling te optimaliseren en
deze beter meetbaar te maken.
6. Coaching scheidsrechters
Er wordt nog gewerkt nog aan het voorstel om een ‘peterschap’ voor scheidsrechters in te voeren.
De commissieleden (met uitzondering van de voorzitter) wordt het peterschap over een groep
scheidsrechters toegewezen.
De voorzitter behoudt een overkoepelende functie en vraagt elk commissielid aan hem te rapporteren.
7. Er wordt een woord van uitleg gevraagd mbt de kandidatuur stelling van een commissielid voor EK
scheidsrechter buiten medeweten van de commissie in.
De betrokkene stelt dat zijn kandidatuurstelling niet zou zijn behandeld op de vergadering in juni.
Hiertegenover wordt gesteld dat de kandidatuur in alle sereniteit is besproken zonder aanwezigheid van
beide kandidaten en unaniem niet weerhouden is zoals het verslag van zaterdag 2 juni 2018 vermeld.
Men betreurt hierin het negeren van de commissie en de hiërarchische structuren binnen VKF-WKF.

De voorzitter sluit de vergadering om 8h30.

