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Vergadering van de SC van 18 augustus 2017
Aanwezig: de heren Paduart, Nelis, Van Eesbeeck en Cassart
De heer Van Eesbeeck J. zit de zitting voor.

1. PV van 26-06-2017 wordt goedgekeurd
2. Wedstrijd Mont-Gauthier-Ogy: handschoen van Godart H.
Handschoen van Godart H van de club Mont-Gauthier met een bewijs van handschoencontrole in 2016 in de
regio Dinamo.
De heer Van Nuffelen bevestigt dat de handschoen werd gecontroleerd in 2017 (de 3 logo’s op het attest dienen
als bewijs). Bij de ingave in de databank werd er echter een fout begaan; er moest een nieuwe controle worden
gerealiseerd en geen nieuw certificaat. Er wordt meegegeven dat er al meerdere administratieve regularisaties
zijn geweest tijdens het seizoen. (verkeerde datum, persoon, handschoennummer …)
Na deliberatie beslissen de leden van de SC het volgende:
Administratieve fout bij de ingave. De secretaris wordt gevraagd de fout te verbeteren en er wordt geen sanctie
opgelegd.
3. Forfait van Galmaarden voor toernooi van Mont-Gauthier 48 uur voor de wedstrijd.
Na deliberatie beslissen de leden van de SC het volgende:
Aangezien de organisator en de heer Cassart een selectieploeg hebben kunnen samenstellen met 2 spelers van
Galmaarden en spelers van de regio Dinamo beslist de SC om dit te beschouwen als een verklaard forfait ten
bedrage van 800 Euro ten laste van de club Galmaarden.
4. Varia
Organisatie kalender kampioenschap van België miniemen (zie website).
De SC betreurt dat de beslissingen van de SC worden genomen in de RvB.
De SC stelt voor om de handschoencertificaten beter te kunnen visualiseren dat er een watermerk met een
jaartal op het certificaat geplaatst wordt.
De SC stelt voor dat de regels voor de handschoen uniform zijnvan de reeksen N1 tot L3 (Type handschoen,
goedkeuringsdatum,…).
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