Algemene vergadering Beker van de Westkust vr.28/07/2017
Aanwezig: Dominiek Latré, Dirk Depotter en Christophe Vandenbouhede
Verontschuldigd: Daniel Provoost, Pieter Loose en Bart De Waele
Aanwezige ploegen: Sportacus, Botermand, Vet. Veurne, Astra, Trianon, Vet. Adk, Schiptje, Davo Gold,
FC Marvan en ‘t Klokhuus
Afwezig: De Kroon, Vosk en Rialto
Gestopte ploegen: /
Verslag

1) Betalen van het lidgeld en de boetegelden + data geen wedstrijd
vrij weekend op:
* ‘t Schiptje: 50 + 32 = €82
* Astra: €50
* Trianon: €50
* Vet. ADK: 50 + 12 = €62
* Sportacus: €50
* De Botermand: €50
* Vet. Veurne: €50
* VOSK: 50 + 14 = €64
* De Kroon: 50 + 71 = €121
* FC Marvan: 50 + 3 = €53
* Davo Gold: €50
* Rialto: 50 + 21 = €71
* ‘t Klokuus: €50
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cyclocross Middelkerke --> vrij weekend
voor iedereen

De lidgelden en/of boetes tegen uiterlijk 15/08 in orde brengen,
anders kan de ploeg NIET starten aan de nieuwe competitie 2017-2018!!!
BANKREKENINGNUMMER B v/d W: BE66 7512 0611 5643
2) Geschorste spelers begin seizoen: (verslag 22/03/2017)
* Coulier Stijn (4166): Vosk: tackle op doorgaande speler als laatste man: 3 weken
(2de speeldag na bestuursvergadering) = speeldag 1-2-3 seizoen ’17-‘18
* Bram Stevelinck (4189): Schiptje: bewuste natrap na overtreding van bovenstaande
speler: 3 weken (2de speeldag na bestuursvergadering) =
speeldag 1-2-3 seizoen ’17-‘18
3) Voorstellen: * start competitie op 9 september 2017: OK
* winterstop 3 weken: OK
* Statuten: aanpassing(en): - gele kaart: €4: OK
- rode kaart: €10: OK
4) Wat moet wanneer in orde zijn?
° De data waarop de terreinen NIET beschikbaar zijn al doormailen tegen uiterlijk 13 augustus aan
do.latre@telenet.be
° Aansluitingskaarten/spelerskaarten ingeven zodat alles klaar is tegen uiterlijk vrijdag 1 september
= voor de 1ste competitiematch!!!

° Spelerslijsten doormailen naar bart.de.waele8@telenet.be tegen uiterlijk vrijdag 1 september
° De volgende ploegen spelen dit seizoen nog steeds hun thuismatchen op kunstgras (aangepaste
voetbalschoenen!!!):
--> VETERANEN VEURNE – BOTERMAND - DE KROON - ’t KLOKUUS te Veurne
--> ASTRA – TRIANON – ’T SCHIPTJE – DAVO GOLD te Nieuwpoort
--> VOSK speelt normaal gezien op het grasplein, maar nog geen zekerheid
° Veteranen Adinkerke spelen dit jaar hun thuismatchen om 15 uur
5) Wat blijft gelden?
° 3 effectieve spelers op de spelerslijst en 2 effectieve spelers op het wedstrijdblad
° De ‘doorlopende’ vervanging zoals bij de reserven:
--> Spel moet stil liggen (doeltrap, uitworp, vrije trap, … ) zodat de scheids kan verwittigd
worden door de kapitein; speler 1 moet eerst van het terrein zijn voordat speler 2 op het
terrein kan gaan! Fluohesje wordt aan de zijlijn verwisseld! Speler 1 kan later weer ingebracht
worden met een zelfde vervanging.
° Bovenaan de spelerskaart van een effectieve speler moet een duidelijk zichtbaar rood kruis
(met alcoholstift) gezet worden om de controle door de scheids te vergemakkelijken.
Wie dit niet naleeft zal beboet worden en eventueel punten afgetrokken worden.
° Bij gelijkaardige truitjes moet de thuisploeg van truitjes wisselen. De scheidsrechter beslist en kan
de match niet laten doorgaan: de thuisploeg krijgt forfait indien ze niet van truitjes willen wisselen!
° De thuisploeg is ook verantwoordelijk om het wedstrijdblad tijdig, ten laatste maandagavond, binnen
te brengen zodat het bestuur in de week erna de gele en rode kaarten kan bijhouden.
De wedstrijdbladen mogen ingescand en doorgemaild worden naar do.latre@telenet.be, maar de scan
moet duidelijk leesbaar zijn!!!
° Ter attentie van de scheidsrechters: gelieve de spelerslijsten elke match te controleren met de
bijhorende identiteitskaarten!!!
° Geen nieuwe scheidsrechters: ?
6) Pedro Ameloot (vet. Adk) organiseert op 26/08 een tornooitje: geïnteresseerde ploegen mogen iets
laten weten op zijn gsm 0474/ 45 59 69 of via mail pedroameloot@hotmail.com
7) Wedstrijdblad:
° Wedstrijdblad (zie site): onderaan de kolom met spelers worden 5 lijntjes vrij gehouden
voor de bijkomende spelers (heen- en terugronde).
De spelers moeten niet meer op het wedstrijdblad geschreven worden, wel de rugnummers en de
namen van de 2 ploegen die moeten spelen en de uitslag.
De scheidsrechter kan het verslag van gele en/of rode kaarten op de voorkant schrijven.
Op de spelerslijst wordt er een kolom bijgemaakt waarop het rugnummer van de speler wordt ingevuld
zodat niet alle namen wekelijks meer moeten ingevuld worden!
Gelieve ook het gsm-nummer van de ploegverantwoordelijke op de spelerslijst te vermelden aub!
DUS:
bij elke wedstrijd worden 2 bladen per ploeg mee gebracht (of 1 blad recto verso): het wedstrijdblad
en de spelerslijst: deze staan alle 2 op de website onder ‘formulieren’ en ‘ploegen’!

