MEDEDELINGEN
Wij wensen de oostvlaamse deelnemers aan de JeugdVHV finales proficiat.
DHC WAASMUNSTER bij de pupillen Dames en HK WAASMUNSTER bij de miniemen Jongens wonnen deze FINALES en
ZIJN VHV-KAMPIOEN
Vergeet de inschrijvingsformulieren niet over te maken, ze zijn tevens te vinden op de website www.pkohandbal.tk en
kunnen overgamaakt worden per email. Wanneer zij snel in ons bezit zijn kunnen wij snel aan de kalenders beginnen.
In het volgend nummer verschijnen het competitiereglement en de boetelijst
ADMINISTRATIEVE KOSTEN
Pupillen TEMSE—EEKLO : wedstrijdblad nog niet ontvangen :

VERSLAG VERGADERING dd. 10 Mei 2004
Aanwezig : LIEVENS, VAN AERSCHOT, MOEYERSOONS, VAN HOVE, PERMENTIER en D'HANIS
Verontschuldigd : BIJL
Afwezig :
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Verslag vorige vergadering wordt goedgekeurd.
1.1. Opmerkingen de gegevens ivm Beker van Oost-Vlaanderen zijn slechts voorstellen, definitief reglement werd in HI gepubliceerd
Brieven in
2.1. Uitnodiging tornooien (spanje – frankrijk 30/31 okt)
2.2. Prijsofferte BIS ivm ‘beemer’ te duur, overheadprojector voorbijgestreefd.
2.3. Vragen BvOVl
2.4. Eeklo ivm hun tornooi, selectie kan niet gezien diverse ploegen deelnemen.
Brieven uit
3.1. Reglement BvOVl
3.2. Inschrijvingsformulieren
3.3. Rekeningsuittreksels
Competitie
4.1. Evaluatie vergadering Jeugd op 17 mei 2004 te Lokeren
4.2. Pupillen
4.2.1. In principe moet bij de meisjes nog één wedstrijd gespeeld worden.
4.2.2. Nog geen wedstrijdblad van de meisjeswedstrijd TEMSE -EEKLO
4.3. Selecties
Elke zondagvoormiddag een zaal voorzien en om de 14-dagen een training afwisselend per selectie. Indien er een degelijke deelname is
aan de trainingen kan er voor de selectie iets meer geboden worden.
Selectietrainers worden uitgenodigd op de vergaderingen van de jeugdcommissie.
4.4. Kadetten van E Lebbeke hebben GEEN enkele thuiswedstrijd gespeeld tijdens de nakompetitie georganiseerd door PK West-Vlaanderen,
door het afwezig blijven van de tegenstrevers. PK West-Vlaanderen wordt aangeschreven door secr. PKO copij naar Jeugdverantwoordelijke
van West-Vlaanderen. Dergelijke mentaliteit kan gevolgen hebben voor de het Jeugdsportfonds.
4.5. Senioren & dames
4.5.1. Elita Lebbeke kampioen
4.5.2. Van sommige damesclubs al reactie dat zij niet wensen te stijgen.
4.6. VHV-finales eindronden
4.6.1. Wat met de afwezigheid van MOESKROEN, Secr stelt vraagt aan VHV.
4.6.2. Volgende ploegen van Oost-Vlaanderen zijn geplaatst
4.6.2.1. Kadetten :J HK Waasmunster
4.6.2.2. Miniemen J: HK.Waasmusnter
4.6.2.3. Pupillen M : DHC Waasmunster
Beker van OOST-VLAANDEREN
5.1. Reacties van Geert Stevens afwachten
5.2. Info aangaande persconferentie ???
5.3. Secr neemt contact met Geert voor vergadering voor 01 juni
Financiën
6.1. Rekeninguittreksels zijn verstuurd
6.2. DB Gent vraagt uitstel tot 15 mei 2004
6.3. Volmachten op rekening zijn OK
Scheidsrechters
7.1. Jammerlijk de afwezigheid van scheidsrechters op de VHV-eindronden pupillen jongens. Wij betreuren eveneens de afwezigheid van
begeleiders op dergelijke wedstrijden.
7.2. Overheadprojector te duur voor het weinig intensief gebruik.
Varia
8.1. Deelnemers aan welpentornooien melden aan VHV
8.2. Pro Sportkriebels op 17 oktober 2004 in Puyenbroek Wachtebeke.
8.3. Instuiven SVS – wij blijven medewerken (diploma voor deelnemers en/of iets anders)
8.4. Tornooi in Frankrijk voorleggen aan selectietrainer jongens zie ptn 4.3
8.5. Drukken HI voorstellen van Guido afwachten
8.6. Welpenontmoetingsdag op 6 juni te Hamme (nog niets verschenen op VHV niveau)
8.6.1. Wie draagt kosten voor deze organisatie ?
8.7. Voorstel boetes en reglementen, huisreglement ????
VOLGENDE VERGADERING op
Jeugd : maandag 19.30 Hr
ALGEMEEN : maandag 14 Juni 20.00 Hr

Beker van OOST-VLAANDEREN
1.

2.

3.

4.

5.

Organisatie
1.1. De organisatie van de Beker van Oost-Vlaanderen valt onder de volledige bevoegdheid van het PKO. Het PKO laat zich bijstaan door GLS
die de organisatie van de halve finales en finales voor zijn rekening neemt. Tevens verzorgt GLS het mediagebeuren rond deze
sportmanifestatie.
1.2. Een geleide trekking wordt publiekelijk gehouden waarop alle deelnemende clubs worden op uitgenodigd.
Deelnemers
2.1. Elke Oost-Vlaamse club die met één of meerdere senioren herenploegen deelneemt aan een BHB, VHV of provinciale handbalcompetitie
MOET met minimaal één team deelnemen aan de Beker van Oost-Vlaanderen
2.2. Elke Oost-Vlaamse club die met één of meerdere senioren damesploegen deelneemt aan een BHB, VHV of provinciale handbalcompetitie
MOET met minimaal één team deelnemen aan de Beker van Oost-Vlaanderen
2.3. Elke Oost-Vlaamse club kan één of meerdere teams bijkomend inschrijven, teamopgave voor de deelnemende teams is dan noodzakelijk
2.4. Deelname aan de Beker van Oost-Vlaanderen is gratis, ttz er is geen inschrijvingsgeld.
Wedstrijden
3.1. Zowel voor wat betreft de Dames als de Heren worden er in eerste instantie plaatsingswedstrijden gespeeld. Deze worden gespeeld in
diverse reeksen afhankelijk van het aantal deelnemende ploegen.
3.2. De plaatsingswedstrijden worden gespeeld vanaf 15 augustus tot 30 november, het is de thuisspelende ploeg die de wedstrijddata bepaald
en deze minimaal 20 dagen vooraf mededeelt aan secr PKO en tegenstrever.
3.3. Halve finales worden gespeeld in het weekend van 8/9 januari 2005
3.4. Finales worden gespeeld in het weekend van 22/23 januari 2005
3.5. Aanvangsuren
3.5.1.
Tijdens de weekends idem als VHV competitie
3.5.2.
Tijdens de week vangen de wedstrijden aan na 20.00 Hr. en eindigen voor 23.00 Hr.
3.5.3.
Uitzonderingen enkel en alleen bij schriftelijk akkoord van de tegenstrever
3.6. Wedstrijdduur: 2 x 30 min met 10 min rust.
3.7. Een voorgift van 3 doelpunten per reeks wordt toegekend tijdens de plaatsingswedstrijden met een maximum van 8 doelpunten.
3.8. Scheidsrechter
3.8.1.
Wedstrijden worden geleid door Oost-Vlaamse scheidsrechters.
3.8.2.
Tot en met de halve finales is de wedstrijdvergoeding bepaald op € 20.00, voor de finale mag een wedstrijdvergoeding van € 35.00
aangerekend worden.
3.8.3.
Het PKO neemt de scheidsrechtersonkosten voor de plaatsingswedstrijden ten laste. De ploegen maken hiertoe de onkostennota
van de scheidsrechters samen met het wedstrijdblad over aan het secr PKO., deze onkosten worden in mindering gebracht van
hun lopende rekening bij het PKO.
Wedstrijdbladen – uitslagen - rangschikking
4.1. De uitslagen worden na de wedstrijd voor 24.00 Hr. medegedeeld aan het secr PKO
4.2. Het wedstrijdblad wordt binnen de 3 dagen verstuurd naar het secr PKO
4.3. Een rangschikking per reeks wordt opgemaakt volgens de vingerende reglementen van de VHV.
4.4. Uitslagen en rangschikking worden geregeld gepubliceerd in HI en op de website
Reglementen
5.1. Er wordt gespeeld volgens de vingerende handbalreglementen.
5.2. Reglementen aangaande Bekercompetitie van de VHV zijn van toepassing
5.3. Alle klachten worden behandeld door het Sportcomité van het PKO.
5.4. Indien een discussiepunt niet voorzien is in de reglementen beslist het PKO.

Vhv Jeugdfinales uitslagen
10u00 Kadetten Meisjes
Neerpelt - Tongeren 19-13
11u15 Miniemen Meisjes
Hasselt - Overpelt 38-06
12u30 Pupillen Meisjes
Hasselt - D.H.C. Waaasmunster 09-13
14u45 Pupillen Jongens
Hasselt - Neerpelt 23-18
16u00 Miniemen Jongens
H.H.V. Meeuwen - H.K. Waasmunster 22-27
17u15 Kadetten Jongens
K.V. Sasja - H.K. Waasmunster 27-20

