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12/01/2018 

Collega’s, 
 
Gelet op het feit dat wij op 17/11/2017 nog maar net een nationale vergadering hebben gehad en gelet op 
de recente verspreiding van de “uitgeschreven” nationale richtlijnen, was er niet onmiddellijk een 
noodzaak om in de maand januari 2018 een nieuwe nationale vormingsvergadering te voorzien. Ingevolge 
de uitzonderlijke sneeuwval van 11/12/2017 heeft daarenboven de geplande NSC-vergadering (zie 
infobericht 4) niet kunnen plaatsvinden en werd deze verplaatst naar een latere datum. Onze volledige 
aandacht en tijd is vervolgens uitsluitend gegaan naar de opstelling van de VBRS-richtlijnen. 
 
De nationale scheidsrechters aangesloten bij FVWB zijn echter weldegelijk verplicht om aanwezig te zijn 
op "la Formation FVWB de janvier 2018", en dit ingevolge opleidingsvereisten opgelegd door ADEPS. 
 
Via huidig bericht wens ik alle nationale scheidsrechters aangesloten bij Volley Vlaanderen dan ook 
“geheel vrijblijvend” uit te nodigen op deze vergadering die op zaterdag 27/01/2018 – 08u45 – zal 
plaatsvinden in het Centre Adeps de Jambes, te 5100 Jambes, Allée du Stade 3. 
 
Staan o.m. op het programma: 

 Formation; 

 Quelques petits rappels; 

 Atelier cas pratiques; 

 Protocole avant et après match, Gestuelles; 

 Quiz; 

 Demandes non fondées. 

Gelet op dit eerder laattijdig bericht betreft het voor jullie (uitzonderlijk) een vrijblijvende uitnodiging, doch 
weet dat er geen andere vormingsvergaderingen meer zullen gepland worden tijdens de terugronde van 
2018. Teneinde een zicht te hebben op de aanwezigen verzoek ik wel aan iedereen om mij kort via 
mail (sorgeloos.toon@gmail.com) op de hoogte te stellen van een evt. afwezigheid, waarvoor dank. 
 
Het staat jullie vrij om te carpoolen. Vanuit het EVC zal er zeker een delegatie vertrekken omstreeks 07u50. 
 
Met vriendelijke groet, 
Toon SORGELOOS, 
Voorzitter NSC 
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