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1 Clubnieuws
1.1 Ontslagen door de club
1.1.1 419 DHT Middelkerke/Izegem
73701 Driesens Luna
81765 Nowé Sien
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2 VHV – BHB mededelingen
2.1 Mededeling Raad van Bestuur
VERSLAG RAAD VAN BESTUUR 5 OKTOBER 2015
Maandag 5 oktober 2015, 20h, Elewijt Center, Tervuursesteenweg 564, Elewijt

Bestuurders: F. D’Hanis, B. Danhieux, P. De Mot, F. Lievens, W. Vos,
Te coöpteren leden: Giannoula Tsakitzidis
Ambtshalve: L. Panis (Sporttechnisch Coördinator), F. Mulleners (Chef scheidsrechter), A. Vertommen (Pm.), J.
Vonckx (Topsportcoördinator)
Verontschuldigd: F. Soetaert, E. Dirckx, J.S; (te coöpteren lid)

VERSLAG
Opening door de Voorzitter
Jelle Vonckx en Giannoula Tsakitzidis worden welkom geheten door de Vz. Linde Panis vervangt Katrien
Debacker (bevallingsverlof).
Goedkeuring verslag vorige vergadering (zie bijlage)
Verslag wordt goedgekeurd.
Volgende afspraak wordt gemaakt : verslag wordt doorgestuurd, indien na een week niemand opmerkingen
heeft, wordt het verslag goedgekeurd.
Voorstelling te coöpteren leden
G.T. stelt zich voor en hoopt een constructieve bijdrage te kunnen leveren.
T.L. heeft te kennen gegeven geen interesse te hebben. We kijken verder voor een andere juriste.
J.S. heeft zich geëxcuseerd.
G.T. wordt gecoöpteerd door de RvB. Er zijn geen bezwaren. G.T. dient zelf haar kandidatuur in te dienen voor
de volgende Algemene Vergadering om benoemd te worden. G.T. wordt vanuit de RvB aangeduid als Voorzitter
van de Damescommissie en zal mede ook van daaruit actief zijn in de RvB.
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Personeelsaanwerving VHV
•
•

•
•
•
•
•

Jelle Vonckx is gestart als Topsportcoördinator.
Communicatieverantwoordelijke : eerst positieve signalen vanuit de overheid maar uiteindelijk blijken
er geen subsidiekanalen te zijn. Er wordt beslist toch verder te praten met de persoon in kwestie. De
VHV is bereid te investeren indien de persoon kan uitleggen hoe hij een bepaald sponsorbedrag
(rendement) voor de basisopdrachten zou kunnen binnenbrengen binnen 2 jaar. De Vz neemt contact op
en koppelt terug. Indien dit niet lukt, dient er verder gekeken worden naar nieuwe kandidaten. Hierbij
dient uitgegaan te worden van de lijst van sollicitaties : bachelors tussen 24-35 jaar.
Linde Panis neemt de taken van Katrien Debacker en David Van Dorpe over.
Paulien Mourmans doet interim tot 15 januari, zal JSF opvolgen en kleine communicatietaken doen.
Op termijn meer geautomatiseerd werken en secretarissen meer zelf laten doen: zelf leden ingeven,
uitslagen, wedstrijdwijzigingen... Procedures waren klaar in de oude database en zouden beschikbaar
moeten zijn. Checken op secretariaat.
Functie Oost-West : gaat niet door. JD met korte opdrachten laten werken via budget recreatie en JSF
(bezoeken satellietclubs).
De middelen van het JSF overhead zeker besteden.

Beleidslijnen
•

Interne werking Flor D’hanis :
− Zoveel mogelijk automatiseren.
− Duidelijkheid en eenvormigheid in de structuur van de VHV en commissies : kampioenschaps- en
kalendercommissie samen, sportcomité en beroepscomité, topsportcommissie, damescommissie en
jeugdcommissie, reglementencommissie.
− Nu prioriteit naar reglementencommissie : de reglementen dienen herschreven en herschikt te
worden. FD zal het reglement een eerste keer doornemen.
− Interne werking regio’s : grote oefening is reeds gebeurd van overgang van provincies naar regio’s.
Werking Regio Limburg : veel komt terecht bij Christof Claes. Kan de VHV iets doen om te helpen?
− Interne werking KBHB : stappen eerst bepalen op VHV gebied.

•

Ontwerpnota Financiën : zie document André Vertommen.
− Nu voor 80% afhankelijk van subsidies Bloso en verzekeringen. Moeten minder afhankelijk worden.
− Communicatieverantwoordelijke zal hier een belangrijke rol hebben.
− Extra ledenwerving kan ook meer financiële armslag geven (lidgeld, maar ook extra subsidies…)

•

Verspreiding
− Ledengroei : groeicurve maakt kanteling, dit mag zich niet doorzetten.
− Hoe extra leden werven ? Ook kinderen die bijvoorbeeld sportkamp handbal doen aansluiten zoals
bij sommige andere sporten?

•

Niveauverhoging
− Cursussen worden herschreven.
− Licentiesysteem : samenzitten met LFH.
− Licentiesysteem clubs BENE-league.
− Niveau moet verbeteren op alle vlakken, competitiestructuur ook verbeteren.
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Paritair:
•

•

Evolutie BENE-league : Clubs willen meer initiatief, autonomie en verantwoordelijkheid. Nederlandse
federatie staat niet weigerachtig tov die vraag, gezien DVD steeds de Beneleague droeg en er niet meer
bij is. Vraag wordt gesteld of de federaties een kader kunnen uitwerken waarbinnen de clubs zelf de
uitwerking volledig in handen nemen : competitie organiseren, commercieel uitwerken… De VHV is
bereid om meer autonomie te geven aan de organisatie van de BENE-league, die qua kosten gedragen
wordt door de clubs. De link met de federatie dient echter steeds te blijven. Er moet bovendien een
competitiesysteem zijn dat er automatisch 1 of 2 ploegen zakken en stijgen. Ook het licentiesysteem
moet toegepast worden.
Momenteel zijn er nog kosten van de BENE-league die gedragen worden door de federatie, zoals bv de
waarnemers. Rekening houden dat er nog een factuur volgt.

Praktisch:
•

Vraag betreffende aanduiding waarnemer HC Uilenspiegel (zie bijlage) :
− PD en GT verlaten voor dit item de vergadering
− De persoon in kwestie zal niet meer aangeduid worden als waarnemer in Uilenspiegel.

Varia
•

SBB-bezoek aan het secretariaat was positief. Mee verder gaan, zal juridisch en fiscaal verbetering
brengen en de kwaliteit van de boekhouding verhogen. Ook de BTW wordt geoptimaliseerd.

•

Red Wolves :
− Promotie : affiches goedgekeurd en besteld, facebookpagina, voorverkoop gestart.
− Tickets : direct bandjes (volwassene, kinderen, vip1 en vip2, groepsticketten). Worden afgehaald
bij de secretariaten of verdeeld via de regio’s. Zo besparing op kost tickets.
− Vip : VIP 1 = bestuurders, oud-spelers gewonnen interland tegen Frankrijk, VIP2 = tafels aan 500€,
per persoon aan 100€.
− Positief gesprek gehad met R. Demotte, Label Eurometropol wordt aangevraagd, positief effect op
bedrijven.
− Red vak : als regio AVB voor zaalvulling zorgt, zorgen red wolves voor return.
− Als een club meewerkt : concreet vertellen wat het positieve gevolg hiervan is, verhaal rond
maken.
− Er zijn nog clubwedstrijden die geprogrammeerd staan na 17u. De wedstrijden dienen te eindigen
voor 17u. Officiële mail naar de regio’s sturen.

•

Verschillende items rond de jeugdcompetitie zijn besproken en behandeld met Jonathan Vandeberg. Hij zal
ook steeds uitgenodigd worden op de vergadering.

•

Bijscholingen :
− Nieuwe administratieve bijscholing : Fondsenwerving en sponsoring op donderdag 10 december
− Traject vrijwilligers : momenteel nog maar 8 inschrijvingen.

•

Bilateraal gesprek Jeugdsport : zowel inhoudelijk als qua subsidies zal de FO 1 in de toekomst normaal
gezien grosso modo hetzelfde blijven.

Volgende vergadering 2 november om 20u.
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2.2 Bijscholing “Fondsenwerving en sponsoring”
Op donderdag 10 december organiseert de VHV in samenwerking met het Dynamo-project en de Badminton
Vlaanderen een bijscholing rond het thema “Fondsenwerving en sponsoring”. Deze bijscholing zal doorgaan in
het Bloso-centrum van Herentals om 20u.
Datum : donderdag 10 december
Tijdstip : 20u-23u
Locatie : Bloso-centrum Herentals Netepark (sporthotel), Vorselaarsebaan 60, 2200 Herentals
Programma :
Bijkomende financiële middelen, is dat waar je club naar op zoek is? Via deze training krijg je meer grip op de
technieken en trucs van de professionele fondsenwerving. De training werkt vooral met voorbeelden uit de
praktijk en concrete voorstellen tot rendabele acties. Daarbij hoort ook dat je instapt in de nieuwe omgeving
van de sociale media. Zo krijg je voet aan de grond bij het werven van particuliere giften én van sponsoring
door bedrijven.
Inschrijven :
Via mail bij linde.panis@handbal.be
Inschrijvingsgeld :
Voor leden van de Vlaamse Handbalvereniging en andere erkende sportfederaties : 12,50 €
Voor leden van sportdiensten : 20,00 €
Voor leden van niet-erkende federaties en andere : 30,00 €
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2.3 Kandidatuur organisator VHV Jeugdfinales 14-15-16/05/2016
Regio Oost-West
De organisatie van de VHV-jeugdfinales zal voortaan beurtelings in één van de 3 regio’s plaatsvinden!
Dit betekent dat de clubs uit deze regio voorrang hebben om een bod uit te brengen. Er wordt daarbij wel een
bod gevraagd van minimum 1.500,00 euro. Indien er niet of onvoldoende geboden wordt, volgt een 2de ronde
waar alle Vlaamse club aan kunnen deelnemen.
Volgorde :
2016 : Regio Oost-West
2017 : Regio Limburg
2018 : Regio AVB
…

Kandidaat organisator VHV jeugdfinales

Tijdens het weekend van 14-15-16/05/2016 zullen de VHV-jeugdfinales plaatsvinden. De week nadien vinden de
Belgische jeugdfinales plaats.
De VHV zoekt in eerste instantie in de regio Oost-West kandidaat-organisatoren om van de Vlaamse jeugdfinales
een spetterende hoogdag van het Vlaamse jeugdhandbal te maken.
De voorbije jaren hebben
Sporting Nelo en Hc Atomix een schitterende organisatie neergezet die
onvergetelijke momenten opleverde voor de Vlaamse jeugdhandballers, hun ouders en clubs. Zin om de
uitdaging aan te gaan?
Procedure kandidaat-organisatoren
De inschrijving dient gericht te worden naar het S.G. van de V.H.V. vóór 31.12.15 (poststempel als
geldig bewijs). De kandidatuur en het bod dient te worden verstuurd onder dubbele omslag met vermelding
“kandidatuur organisatie VHV-jeugdfinales”. Gelieve, indien mogelijk, ook reeds de juiste dag waarop de
finales zouden georganiseerd kunnen worden te vermelden.
Het concrete bod dient daarbij gemeld te worden in een gesloten enveloppe, getekend door de secretaris. Het
hoogste bod wordt effectief door betaling van het bod op de rekening van de VHV binnen de 8 dagen na de
melding door het VHV-secretariaat dat dit het hoogste bod betrof. Indien aan deze voorwaarde niet voldaan
wordt, gaat het organisatierecht naar de volgende hoogste bieder tegen dezelfde voorwaarde.

Voorwaarden

De kosten van de scheidsrechters en zaalhuur zijn ten laste van de organisator volgens de reglementaire
beschikkingen. Het programma, dit wil zeggen het aantal finales en de volgorde ervan, wordt bepaald door de
VHV Jeugdcommissie in functie van de aanwezige ploegen. Andere nevenactiviteiten zijn mogelijk, maar
dienen wel op voorhand gemeld te worden aan de VHV-Jeugdcommissie.
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VHV reglementering betreffende de VHV-jeugdfinales
6.8

JEUGDFINALES
A. De VHV-jeugdfinales worden georganiseerd door een door de RvB aangeduide organisator. (volgens
bepaalde modaliteiten)
B. De wedstrijden worden gespeeld volgens de geldende reglementen en spelregels van de VHV. In alle
categorieën worden de wedstrijden gespeeld op een speelveld met normale afmetingen 40x20m,
doelgebied : 6 m, doel : 3mx2 m, 6 veldspelers + keeper.
C. Leeftijdscategorieën (jaarlijks bepaald) en spelduur:
J14 en M14
:
2x25’ + 10’ pauze
J16 en M16
:
2x25’ + 10’ pauze
J18 en M19
:
2x30’ + 10’ pauze
Gemengd spelen is toegestaan t.e.m. J14. Gemengde ploegen worden ingedeeld bij de jongens.
Overtreding van de leeftijdscategorieën wordt met forfait bestraft. Deelname in een
leeftijdscategorie juist ouder dan de zijne is wel toegestaan.
Samengestelde ploegen worden niet toegelaten.
D. De deelnemende ploegen moeten 30’ voor aanvang van hun wedstrijd in de sporthal aanwezig zijn
en op het wedstrijdsecretariaat een lijst van de spelers en hun lidkaarten + identiteitskaarten
overhandigen. Alle spelers dienen aangesloten te zijn bij de VHV en tevens speelgerechtigd.
E. Er mogen max. 14 spelers aan de wedstrijd deelnemen.
F. De organiserende club zorgt voor de officiële wedstrijdballen:
J14 en M14 en M16 :
bal nr 1
J16 en J18 en M19 :
bal nr 2
De deelnemende ploegen brengen zelf ballen mee voor gebruik tijdens de opwarming. De
deelnemende ploegen dienen zich van 2 stellen uitrustingen te voorzien; de als bezoekers vermelde
ploeg zorgt zonodig voor een aangepaste uitrusting conform art. 533 van de VHV-reglementering.
De organiserende club staat in voor de verfrissingen tijdens de wedstrijden!
G. De ploegen moeten zich 10 minuten vóór aanvang van hun wedstrijd bij de wedstrijdtafel
aanbieden. Dan gebeurt de toss bij de wedstrijdtafel.
H. De betrokken ploegen leveren zelf de tafelofficials (volgens het principe: bezochte - bezoekende
ploeg). Een verantwoordelijke van de organiserende club of de Regio zit eveneens aan de
wedstrijdtafel.
I. Bij een gelijke stand na de normale speeltijd, wordt er één verlenging van 1x5’ gespeeld. De keuze
van de speelveldhelft en de aanvang van het spel wordt door tossen bepaald. Is de stand hierna nog
gelijk dan worden er 5 strafworpen, afwisselend door 5 verschillende nog spelgerechtigde spelers
van beide ploegen genomen. Indien hierna de stand nog gelijk is, dan worden er door beide
ploegen afwisselend strafworpen genomen tot de beslissing valt, en dit volgens art. 634B2d8
(nieuwe lijst van 5 andere of dezelfde spelers).
J.
Bij diskwalificatie is de normale strafprocedure van kracht. Evenwel, indien beslist wordt door de
scheidsrechters/waarnemer een schriftelijk verslag op te maken, zowel voor, tijdens als na de
wedstrijd, geeft dit automatisch aanleiding tot een schorsing voor de rest van de finaledag. Indien
beslist wordt een verslag op te maken tijdens of na de laatste wedstrijd waarvoor de betreffende
speler spelgerechtigd is tijdens de finaledag, dan wordt de automatische schorsing van 1 wedstrijd
meegenomen naar de eerstvolgende wedstrijd van de eerstvolgende speeldag (ook al is dit een
KBHB-finale). Bovenstaande schorsingen gelden onverminderd de verzwaring van de sanctie die
eventueel naderhand door de bevoegde instanties wordt uitgesproken op basis van de ernst van de
feiten. De reeds uitgezeten wedstrijd wordt desgevallend in mindering gebracht van de naderhand
opgelegde
sanctie.
(Verduidelijking
:
a.Rechtstreekse
diskwalificatie
zonder
verslag
:
wedstrijdstraf
is
voldoende
b.Verslag voor aanvang van de wedstrijd : verslag + automatische schorsing voor deze wedstrijd.)
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K.

L.

M.
N.
O.

De beslissingen van de scheidsrechters zijn onaanvechtbaar. Protesten tegen de beslissingen van de
scheidsrechters worden niet in aanmerking genomen. Bij eventuele geschillen en bij gevallen die
niet voorzien zijn in de reglementering beslist de vertegenwoordiger van de Commissie voor
Jeugdwerking of het Comité Spoedgevallen.
De organiserende club zal al de wedstrijduitslagen dadelijk na de laatste wedstrijd telefonisch
melden aan de uitslagencentrale van de VHV.
De wedstrijdformulieren en de spelerslijsten zullen binnen de 48 uur naar het SG van de VHV
worden verzonden.
De vergoedingen van de scheidsrechters worden ter plaatse betaald. Voor de scheidsrechters die
langer dan 3 uur aanwezig dienen te zijn moet er een maaltijd worden voorzien!
De zaalonkosten en alle Sr-onkosten vallen ten laste van de organisator.
De medailles en bekers worden door de VHV geleverd.
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3 Wedstrijdinformatie
3.1 Programma weekend 5-6/12/2015
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4 Scheidsrechters, waarnemers en tafelofficials
4.1 Programma weekend 12-13/12/2015
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