
 

 

 

   NATIONAL DEPARTEMENT of REFEREES 

 

 

VERGADERING no 1 – NDR -10 augustus 2019 – Destelbergen 

 

Aanwezig :   Andreu Jaime, - Coppens Kurt, - Flament Patrick, - Fels Kris, - 

Jacobs Johnny, - Van den Bosch Frank, - Van Echelpoel Cor, - Van 

Kerkhoven Philippe 

Uitgenodigd : Delchef Jean-Pierre. 

 

1. Bevestigingvan de lijsten evaluatoren in de verschillende reeksen. 

 

Een discussie over een cumul van functies ontstaat. 

Reactie: het is al moeilijk om de juiste personen te vinden die een taak in NDR 

willen opnemen. 

Iedereen is bereid om verder te werken zoals gepland. 

 

Alle lijsten worden aanvaard, mits bijvoeging van twee namen. 

 

Potentials :  er is een discussie over één persoon, maar men beslist hem een 

kans te geven mits begeleiding van een persoonlijke mentor. 

 

2. Lijst van tafelofficiëlen 

 

Philippe Van Kerkhoven heeft de lijst vervolledigd. 

Hij vraagt de maten op voor een T-shirt. 

 

 

3. Foto’s nemen tijdens da Algemene Vergadering van 31 08 2019 

 

Cor Van Echelpoel organiseert. 

 

 

4. Algemene Vergadering 

 

De dagorde zal verstuurd worden zodra ze volledig is. 



 

5. Evaluatieformulier 

 

Frank Van den Bosch doet uitleg over de verschillende punten en de drop-

down lijst. 

 

Gebruik de internationale ervaring die er is, neem persoonlijk contact en 

overtuig de personen om met ons samen te werken. Dit is een taak voor 

Patrick Flament en Kris Fels. 

 

Jaime Andreu > goals > targetpoints. 

Input de menti. 

 

In de toekomst: een dame proberen in te schakelen? 

Follow up : Kris Fels. 

 

Menti ontvangt rapport van mentor. 

31/8 spreken met Menti. 

ASAP een mail naar Menti. 

Objectieven? 

 

6. Varia 

 

Proberen het gesprek met PBL (Ronny Denis) tot een positief einde te 

brengen. Kris Fels / Patrick Flament 

 

7 Sep Clinic PBL - contact met de mentors en menti ? 

 

Financiën BB. 

 

 

7. Réunion avec les clubs TDW – TDM 

 

30 clubs op 53 = 56.60% 

TDM 21 op 41 = 51,21% 

TDW 9 op 12 = 75%  

 

 

 

 

Cor Van Echelpoel     Patrick Flament 

Secretaris      Voorzitter 


