Verslag algemene vergadering Beker van de Westkust 09/01/2018
Aanwezig: Dominiek Latré, Christophe Vandenbouhede, Dirk Depotter en Bart De Waele (verslag)
Verontschuldigd: Pieter Loose en Daniel Provoost
Aanwezige ploegen: Botermand, Vet. Veurne, Astra, Trianon, Vet. Adk, Rialto, ’t Klokuus en FC
Marvan
Verontschuldigde ploegen: Vosk en Davo Gold
Afwezig: ’t Schiptje en Sportacus
Verslag

1) Boetes + vergoeding website €15
* DAVO WESTENDE: 15 + 16 = 31 euro: OK
* MARVAN : 15 + 5 (niet doorbellen) + 30 (ff) + 8 = 58 euro --> dringend te betalen
* SPORTACUS: 15 + 12 = 27 euro: OK
* RIALTO: 15 + 20 (spelerslijst niet op tijd doormailen)+ 10 (2x niet doorbellen/sms’en uitslag)
+ 20 = 65 euro: OK
* TRIANON: 15 + 32 = 47 euro: OK
* VET VEURNE: 15 + 12 = 27 euro: OK
* ‘ T SCHIPTJE: 15 + 64 = 79 euro --> dringend te betalen
* VOSK: 15 + 24 = 39 euro --> dringend te betalen
* VET ADK: 15 + 5 (niet doorbellen) + 5 (te laat indienen wedstrijdbladen) = 25 euro: OK
* ASTRA: 15 + 16 = 31 euro: OK
* ’t KLOKUUS: 15 + 10 (niet doorbellen) + 50 (ff) + 12 = 87 euro: OK
* BOTERMAND : 15 + 30 (ff) + 8 = 53 euro: OK
--> De bedragen dienden per overschrijving betaald te worden tegen 31 december 2017
op:

BANKREKENINGNUMMER - BE66 7512 0611 5643

2) Laatste speeldag 23 van 24/03/2018 wordt uitgesteld naar 1 week later --> 31/03/2018
- 24/03/2018 wordt een weekend van inhaalmatchen!
3) Voorstellen Statuutwijzigingen Beker van de Westkust seizoen 2018-2019
Rialto en ‘t Klokuus: vraag om toch tijdens de winterstop nog een vrij weekend te
kunnen aanvragen --> eventueel een weekend met uitgestelde
matchen inlassen in de terugronde, WEL door gegeven in de
periode van 3 weken winterstop.

4) Wedstrijdformulieren tijdig binnen brengen door
- de ploeg zelf
- de scheidsrechter zelf (in afspraak met de ploegafgevaardigde!)
5) Arvid Delvael: ‘schorsing van 23 november tot 22 mei 2018’?
Rode kaart tijdens match beloften Oostduinkerke (begin oktober tegen De
Ruyter):
--> Arvid zelf heeft initiatief genomen om het bestuur in te lichten (Daniel en
Dominiek) op zaterdag 2/12/2017 in de voormiddag
--> Ook gebeld naar Jeremy Coffyn en Jens Mares om meer info te weten.
--> Dominiek heeft als antwoord gegeven dat als hij zou spelen (2/12/2017)
dit op eigen risico zou zijn.
--> Officieel geen melding gekregen of voorlopig niet terug te vinden!
--> Vroeger was dit blijkbaar in ‘Sportleven’ terug te vinden (scheidsrechters)
--> Op donderdag 19/10/2017 was de uitspraak over de rode kaart in
Brugge, maar Arvid was niet aanwezig!
--> Davo Gold mailde naar het bestuur (19/12), maar diende geen
aanklacht in en wou hier meer info over weten.
Voorlopig nog geen beslissing hierover kunnen nemen!

