VERSLAG STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING 2015
Vrijdag 20 maart 2015, 20h, Elewijt

Aanwezigen RvB. : L. Tack (Vz), D. Van Dorpe (SG), A. Vertommen (Pm.), F. D’Hanis,
Freddy Lievens, B. Danhieux, F. Mulleners (Chef scheidsrechter), A. Van Goethem, P.
De Mot, W. Vos.
Verontschuldigd RvB: Tom Smeets, B. Coppens, F. Soetaert
Secretariaat: E. Bal, G. Vertommen, K. De Backer, D. Van Dorpe, M. Peters, K.
Teunkens
1. NAZICHT VAN DE VOLMACHTEN (19u45 - 20u00)
2. CONTROLE AANWEZIGHEDEN (20u00)
Aanwezig :
Regio AVB: Uilenspiegel HV, Welta, DHW Antwerpen, Olse Merksem, Brasschaat HC,
HC Duffel, HvH Zandvliet, Welta Bonheiden, KV Sasja, HC Noorden, HC Schoten, HC
Atomix, GBSK, Leuven, HC Aarschot
Regio Limburg : Maasmechelen 65, Hubo Initia Hasselt, United Tongeren, HV Arena ,
Kr. Houthalen, HB Sint-Truiden, DHC Overpelt, H. Tessenderlo, DHC Meeuwen,
Pentagoon Kortessem, QubiQ Achilles Bocholt, RS Gingelom, HHV Meeuwen
Regio Handbal Oost-West: Brabo Denderbelle, Attila Temse, Don Bosco Gent, HBC
Dendermonde, Elita Buggenhout, HBC Evergem, HKW Waasmunster, HC Eeklo, DHC
Waasmunster, HKW Lokeren, HC Apolloon Kortrijk, HBC Izegem, Thor Middelkerke,
Desselgemse HC, Knack Roeselare, HC Olva Brugge
Vertegenwoordigd :
- Regio AVB: HC Duffel
- Regio Limburg : Real Kiewit,
- Regio Handbal Oost-West: DHT Middelkerke-Izegem
Afwezig :
- Regio AVB: /
- Regio Limburg : Sporting Nelo, HV Lommel
- Regio Handbal Oost-West: HC Groot-Berlare, Thor Middelkerke
Na de aantekening der tegenwoordigheid waren er 54 stemgerechtigde clubs
aanwezig en vertegenwoordigd. Er kunnen aanvankelijk dus 54 stemmen worden
uitgebracht. De gewone meerderheid is 28 stemmen.
De aanwezigen nemen een moment van stilte in acht ter nagedachtenis van Dhr. Filip
Motte, voorzitter van HBC Izegem, die woensdag 18 maart overleed.

3. OPENINGSWOORD DOOR DE VOORZITTER
Het is alweer een jaar geleden sinds de vorige algemene vergadering. Een jaar van
hard werken en veel handbalactiviteiten ligt achter ons. Een jaar van vreugde maar
ook van verdriet, sommige clubs hebben immers afscheid moeten nemen van zeer
trouwe vrijwilligers.
Mensen maken een club
Vrijwilligers zijn het kapitaal van onze club, maar tegelijkertijd ook het pijnpunt.
Het vinden van vrijwilligers is meer dan ooit moeilijk en is de prioritaire opdracht
geworden van elke clubbestuurder. En dit terwijl er potentiële vrijwilligers zijn,
denk hierbij aan jong- gepensioneerden, aan ouders, maar vooral ook aan oud-leden.
Te veel mensen verlaten op een bepaald moment hun club, om privé redenen: drukke
baan, jonge kinderen, verhuis of studies laten even niet meer toe om het schema van
een ploegsport te volgen. Maar enkele jaren later is alles misschien in de juiste
plooien gevallen, en komen die mensen echter niet terug naar hun oude liefde: ze
zijn aan een individuele sport begonnen of ze zijn het contact wat verloren met de
oude handbalvrienden.
Die mensen moeten we als club proberen terug te halen. Want zij die de draad weer
oppikken hebben ook kinderen die zo misschien de weg naar de handbalsport zullen
vinden en zijn veelal bereid zich in te zetten voor de club.
Handbal zit in de lift
Sinds enkele jaren stijgt ons ledenaantal en krijgen we stilaan de 7500 leden in het
vizier, dit is een stijging met 17% ten opzichte van 2010. Toegegeven het is geen
spectaculaire stijging en we zijn nog veraf van de 10000 leden waarvan we dromen,
toch blijven we met onze handbalsport vooruitgaan.
Het aantal satellietclubs blijft eveneens stijgen, momenteel staat de teller op 15, een
hoopgevende ontwikkeling die er niet alleen voor zorgt dat het aantal leden stijgt
maar eveneens nieuwe vrijwilliger mobiliseert. Uiteraard is de weg nog lang, want de
overgang van satellietclub naar zelfstandige club is niet altijd gemakkelijk en vergt
veel energie.
BENE-League was een voltreffer
Vorig jaar rond deze tijd zaten we in volle onderhandelingen met de Nederlanders om
na het afhaken van de Luxemburgers toch door te gaan en een competitie te
organiseren tussen de vier beste ploegen uit Nederland en België. Het was even
zoeken, maar uiteindelijk is alles in de plooien gevallen en kunnen we terugblikken op
een uiterst spannende competitie. De samenwerking tussen de twee federaties
verliep goed en heeft zowel de Belgische als de Nederlandse federatie aangezet een
nieuwe samenwerkingsovereenkomst te tekenen voor de volgende twee jaar.

Sportief werden alle doelstellingen gehaald, waardoor de publieke belangstelling
ook steeg! Vele wedstrijden werden voor volle zalen gespeeld. Organisatorisch zal
er echter hier en daar nog bijgestuurd moeten worden en op het vlak van marketing
zullen de nodige stappen moeten ondernomen worden om het product BENE-league op
de markt te brengen. Het zullen drukke tijden worden voor de verantwoordelijken
van de BENE-league.
Door het sportieve succes wordt de vraag naar uitbreiding van het aantal ploegen,
zowel in Nederland als in België steeds luider. De KBHB heeft dan ook beslist om
vanaf het seizoen 2016-2017 het aantal ploegen dat aan de BENE-league zullen
deelnemen uit te breiden. Uiteraard zal dit opnieuw een competitiehervorming tot
gevolg hebben. Zowel de LFH als de VHV buigen zich momenteel over een aantal
voorstellen. Het wordt alvast een uitdaging om beide liga’s op dezelfde golflengte te
krijgen.
Samenwerking met de Franse federatie
Enkele maanden geleden ondertekende de KBHB een samenwerkingsovereenkomst
met de Franse federatie, een samenwerking die vooral tot doel heeft onze sport
vooruit te helpen. Frankrijk stelt zijn kennis en ervaring ter beschikking in de
persoon van Guy Petitgerard, die samen met enkele vertegenwoordigers van het
Belgische handbal in een stuurgroep probeert de lijnen uit te zetten naar de
toekomst. In dit kader past ook het Franse voorstel om samen met de Franse
federatie een WK of EK te organiseren.
Veranderingen zijn soms moeilijk te aanvaarden
Ondertussen is de kogel door de kerk, na een voorbereidingsperiode van zowat drie
jaar zijn de vijf provinciale comité’s opgegaan in drie regio’s. Deze hervorming werd
niet enkel ingegeven door de zogenaamde ‘administratieve vereenvoudiging’, maar is
vooral een verandering die een nieuwe dynamiek moet brengen. Een dynamiek die
vooral onze clubs moet ondersteunen in hun dagelijkse werking. Veranderingen
stuiten soms op weerstand en ongenoegen, maar na enkele maanden stel ik vast dat
de regio’s op goede weg zijn en dat ook de samenwerking met de VHV een nieuw elan
heeft gekregen. Ik wil dan ook van de gelegenheid gebruik maken om iedereen te
danken die aan deze hervorming heeft meegewerkt, uiteraard gaat mijn dank ook uit
naar alle gewezen medewerkers van de PK’s die zich jarenlang hebben ingezet voor
onze sport. De nieuwe regiobesturen wens ik alle succes!
Ook binnen de structuur van het VHV secretariaat werd een en ander aangepast aan
de noden van deze tijd. Een nieuw organogram werd uitgetekend en een aantal taken
herverdeeld. Deze hervorming zal de clubs ten goede komen en moet er toe leiden
dat de vele initiatieven die er de laatste jaren genomen werden verder worden
uitgewerkt en geïmplementeerd worden.
Ik ben ervan overtuigt dat de VHV voldoende competentie in huis heeft om onze sport
doorheen de volgende jaren te loodsen.
Luc Tack
Voorzitter Vlaamse Handbalvereniging

4. AANWIJZING VAN 2 STEMOPNEMERS
Er worden 2 stemopnemers aangewezen, Alberik Vander Elst (Brabo Denderbelle) en
Jonas Hoof (Atilla Temse)
5. AANVAARDING NIEUWE CLUBS/ONTSLAG CLUBS
Alle aanvaardingen en ontslagen gebeurden met unanimiteit van uitgebrachte
stemmen
1. Aanvaarding
i. Volwaardige club (werkende leden)
1. 431 - Heist op den Berg
2. 437 - United Handbal Bilzen
ii. Onafhankelijke satellietclub (toegetreden lid)
1. 442 - HC Tielt
iii. Satellietclubs met moederclub (toegetreden leden)
1. 440 – Handbal Putte (Atomix)
2. 441 – HC Wilsele Tigers (HC Leuven)
3. 443 – Herk-de-Stad (Hubo Initia Hasselt)
4. 444 – HCA Erpe-Mere (HC Aalst)
5. 445 – Utd HC Tongeren-Lanaken (Utd HC Tongeren)
2. Ontslag
i.
HC Opglabbeek
Door de aanvaarding van de twee nieuwe werkende leden zijn er 56 clubs aanwezig,
en verschuift de meerderheid naar 29 stemmen.
6. ACTIVITEITENVERSLAG 2014 DOOR DE SECRETARIS-GENERAAL
De Secretaris Generaal verwijst naar het jaarboek voor wat betreft zijn traditionele
uiteenzetting.
De VHV en de LFH investeren, in het kader van de administratieve vereenvoudiging,
in een project om de wedstrijdbladen te digitaliseren. Hij geeft graag het woord aan
Dhr. Morlion, die dit project uitwerkt aan de informatica kant, en zo kan de VHV van
de gelegenheid gebruik maken om het concept in primeur voor te leggen aan de
clubs.
Dhr. Morlion geeft een uiteenzetting van een kwartier waarbij hij de clubs het
systeem zoals het er in de praktijk zal uitzien toont.
7. VERSLAG VAN DE COMMISSARISSEN
Dhr. Jos Jannis leest voor:
“Hierbij bevestigen wij, Jos Jannis en Marnix Somers, dat wij op 11 maart 2015 de
boekhouding van de vzw Vlaamse Handbalvereniging op onregelmatigheden hebben
gecontroleerd. Na nazicht van balansen, exploitatierekeningen, banksaldo’s en
bewijsstukken, wensen wij in het bijzonder aan deze vergadering te verklaren dat
ieder cijfer, opgenomen in de balansen, wel degelijk gestaafd is door correcte

bewijsstukken en dat het boekhoudteam enkel de bekwame uitvoerders zijn van de
afspraken en beslissingen die genomen werden door de Raad van Bestuur of door het
Uitvoerend Comité van de VHV. Daarom beschouwen wij de boekhouding als correct
en dientengevolge stellen wij voor de Raad van Bestuur te ontheffen.
8. FINANCIEEL VERSLAG EN GOEDKEURING VAN DE JAARREKENINGEN 2014
De Penningmeester geeft toelichting bij de jaarrekening en het resultaat,
goedgekeurd door de RvB op 2 maart 2015 en per mail medegedeeld aan de clubs.
Het batig saldo ter waarde van €32.651,91 € is procentueel niet zo groot, maar de
cumul van de resultaten van de laatste jaren laat toe om uit de kelder van de
ranglijst van sportfederaties op basis van hun solvabiliteit te klimmen. De Raad van
Bestuur stelt aan de Algemene Vergadering voor om 5.000 € te voorzien voor de
aankoop van een nieuwe handbalvloer, 2.500 € om te investeren in digitalisering,
10.000 € voor de kosten verbonden aan de selectiewerking, om 5.000 € toe te voegen
aan het sociaal fonds van de VHV en 10.000 € te reserveren voor het project EK/WK,
(mocht het zover komen) en om 151,91 € over te dragen als resultaat van het
boekjaar naar het volgende jaar.
De AV aanvaardt het voorstel van de penningmeester over de verdeling van het batig
saldo van €32651,91.
De Algemene Vergadering keurt de afrekening
resultaatsbestemming 2014 unaniem goed.
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9. ONTHEFFING VAN DE BESTUURDERS
De Algemene Vergadering ontheft de bestuurders unaniem.
10. ONTHEFFING VAN DE COMMISSARISSEN
De Algemene Vergadering ontheft de commissarissen unaniem.
11. INDEXERING VAN LEDENBIJDRAGEN en NIEUWE BIJDRAGE
De Algemene vergadering gaat unaniem akkoord met de niet indexering van de
ledenbijdrage zoals deze in voege waren sinds de SAV van 2014, en zoals voorgesteld
in de tabel van de ledenbijdragen.
De SG geeft toelichting bij het project om te proberen, samen met de FFHB, de coorganisatie te verkrijgen van een groot evenement, zoals een EK en een WK. De RVB
van de VHV en de LFH zijn gewonnen voor het project, maar willen hiervoor mandaat
van de clubs. Het mandaat houdt ook een ledenbijdrage in, en dient daarom
aanvaard te worden op de SAV.

“Zijn jullie akkoord om de bestuurders een mandaat voor drie jaar te geven om te
proberen de co-organisatie van een groot evenement naar België te halen op
middellange termijn, en hen daarvoor de ruggensteun te geven van een akkoord tot
indexeerbare ledenbijdrage van 10 €/seizoen gedurende de vijf seizoenen
voorafgaand aan het evenement in geval het evenement wordt binnengehaald.
Deze bijdrage geeft recht op 2 tickets/lid dat de bijdrage betaalde. De bijdrage is
individueel en blijft verworven bij verandering van club. Volledige bijdragen gaan
naar het lid in de vorm van één of twee tickets.
Onvolledige bijdragen van niet meer aangesloten leden gaan naar de VHV,
onvolledige bijdragen van aangesloten leden gaan naar de club van aansluiting, die
ze kan cumuleren naar volledige tickets.
Indien binnen de 3 jaar de co-organisatie niet werd toegewezen, (of niet in een
concrete eindfase zit), vervalt het mandaat (na de deadline van de concrete
eindfase).”
Na een discussie over de pro’s en contra’s en verdere toelichting wordt het voorstel
aanvaard met 31 stemmen voor en 15 tegen en 10 onthoudingen.
12. BEGROTING 2015
De Penningmeester geeft aan dat de begroting 2015 geraamd wordt op een
eindbedrag van 1086.694,84 €. Dit is 50.000 € lager dan in 2014. Dit heeft
voornamelijk te maken met een budgetvermindering in personeelsuitgaven en
werkingskosten. De daling wordt geremd door een verhoging van de bijdrage van de
overheid in het JSF.
De Algemene Vergadering keurt begroting 2015 goed met 54 stemmen (2 tegen) voor
een bedrag van €1.086.694,84
13. BEGROTING 2016
De Algemene Vergadering keurt de begroting 2016 goed met 54 stemmen (2 tegen)
voor een bedrag van € 1.062.450,00
14. AANWIJZING NIEUWE COMMISSARISSEN VOOR DE REKENINGEN 2015
De nieuwe commissarissen zijn Patrick BOES en Eddy REUVERS
15. VERKIEZING/ONTSLAG V/D LEDEN V/D RAAD VAN BESTUUR
Stemming:
Christof CLAES (47), Wim VOS (46), Erwin DIRKX (45), Patrick DE MOT (43), Filip
SOETAERT (39), Tom SMEETS (39) en Luc TACK (33) worden verkozen tot
bestuurders van de VHV.

16. VARIA
Leij HAEX (DHC MEEUWEN) wordt gefeliciteerd omdat hij 25 jaar deel uitmaakte van
de verantwoordelijke bestuurders van zijn club. Zijn echtgenote neemt de attentie in
ontvangst.
Uilenspiegel is opnieuw de grootste club van Vlaanderen, met 287 leden, voor Hubo
Initia Hasselt en QubiQ A. Bocholt.
Brabo Denderbelle is de club die de sterkste absolute groei in ledenaantal liet
optekenen, voor QubiQ A.Bocholt en HC Leuven
HC Heist op den Berg liet de sterkste relatieve groei optekenen.
Apolloon Kortrijk en Sporting Nelo zijn de enige vijf-sterrenclubs voor het
Jeugdsportfonds. Tongeren, Hasselt en Bocholt halen 4 sterren.
17. CONTROLE VAN DE AANWEZIGHEDEN.
De S.G. gaat over tot een 2° controle van de aanwezigheden.
Alle leden (en de twee nieuwe leden) zijn nog aanwezig.
MEDEDELINGEN DOOR DE S.G. EN SLUITING VAN DE VERGADERING DOOR DE
VOORZITTER
De SG vestigt de aandacht van de aanwezigen op het concept nieuwe huisstijl van de
VHV. Er zal gewerkt worden in hetzelfde concept voor 4 onderdelen met een andere
kleurencombinatie (Blauw/rood voor competitie, Geel/groen voor breedte sport,
groen/blauw voor administratie en Rood/geel voor selectiewerking)
De VZ dankt iedereen voor hun komst, nodigt iedereen uit om nog een glaasje te
drinken en sluit de vergadering.
Voor de VHV
David Van Dorpe
Secretaris Generaal

Luc Tack
Voorzitter

