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1 Clubnieuws
1.1 Tijdelijke sluiting secretariaat HC Schoten
Het bestuur van HC Schoten wenst te vermelden dat het secretariaat van de club niet bereikbaar is van zaterdag
14 juli tot en met zaterdag 28 juli wegens de vakantieperiode.

1.2 Tijdelijke vervanging secretariaat LIEGE HANDBALL CLUB
Het bestuur van Liège Handball Club wenst te vermelden dat het secretariaat van de club tijdig zal worden
overgenomen door Jeannine Vandormael van maandag 9 juli tot woensdag 18 juli 2018. Zij vervangt tijdelijk
clubsecretaris Annick Petry en zal in de betreffende periode via het volgende mailadres gecontacteerd kunnen
worden: jvdm57@voo.be.

1.3 Tijdelijke vervanging secretariaat HC Welta Mechelen
Het bestuur van HC Welta Mechelen wenst te vermelden dat het secretariaat van de club van zondag 15 juli tot
en met zondag 5 augustus zal waargenomen worden door François Boeren. Hij vervangt tijdelijk clubsecretaris
Gert Van Bastelaere en zal in de betreffende periode via het volgende mailadres gecontacteerd kunnen worden:
weltabonheiden@hotmail.com.

2 VHV – KBHB mededelingen
2.1 Tijdelijke sluiting VHV-secretariaat
Het VHV-secretariaat zal gesloten zijn van 11 juli tot en met 20 juli 2018. Voor dringende vragen kan er
telefonisch contact opgenomen worden met het secretariaat (013 30 80 01), deze wordt automatisch
doorgeschakeld naar een gsm-nummer.

2.2 Organisatie kwalificatietornooien VHV-Jeugdcompetities
De VHV zoekt kandidaat-organisatoren om de kwalificatietornooien van de J18, J16 en M16 te organiseren in het
weekend van 8-9 september 2018
Kandidaat-organisatoren kunnen zich melden via tessa.leeten@handbal.be VOOR 15/07/2018
Er dienen minimum 2 officiële handbalvelden voorzien te worden, omwille van de mogelijke omvang van deze
tornooien. De kosten vallen ten laste van de organisator. De scheidsrechterkosten worden ter plaatse door de
organisator uitbetaald. Er is evenwel een tussenkomst in de organisatiekosten voorzien door de VHV van minimum
250 euro per tornooi. De organisator staat verder ook nog in voor: verfrissingen tijdens de wedstrijden,
terreinafgevaardigde, kleedkamers, doorgeven van de wedstrijduitslagen en wedstrijdbladen, wedstrijdklok,
scorebord, overzicht uitslagen van het tornooi, wedstrijdbladen, maaltijd voor scheidsrechters en waarnemers
die langer dan 3 uur aanwezig dienen te zijn. Voor deze kwalificaties dient de zaal gedurende ongeveer 7 uur
beschikbaar te zijn, afhankelijk van het rooster en het aantal deelnemende teams.

2.3 Harsgebruik Ligawedstrijden HC Atomix
Het bestuur van HC Atomix wenst te vermelden dat de club vanwege de sporthal Den Dijk Wespelaar en de
Gemeentelijke Sporthal te Keerbergen verplicht is om al haar thuiswedstrijden in de Ligareeksen harsvrij te
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spelen. Ook de opwarming dient te gebeuren met harsvrije ballen. Deze regel is van kracht bij zowel de Liga
heren als bij de Liga dames. In beide sporthallen mag er in de reeks 1° Nationale wel met hars gespeeld worden.

2.4 Leveringsplicht Regio AVB
Hieronder vindt u de lijst betreffende de leveringsplicht voor de Regio Oost-West voor het seizoen ’18 – ’19:

Handbal Regio Oost-West
Leveringsplicht 2017/2018

Aantal

Te Leveren

Geleverd

Te kort

3

2

-1

1

2

4

2

2

2

5

4

3

6

Te veel

087 HBC Brabo Denderbelle
De Keersmaecker Christophe
Mannaert Didier

19
35

144 Attila Temse
Vanhoyweghen Filip
Vanhoyweghen Koen

1

17
20

182 DB Gent
De Buck Frederik
De Smet Willem
Braeckman Yarne (nieuw)

-2

27
4
7

193 HBC Dendermonde
Broothaers Bart
Janssens Walter

25
42

198 Apolloon Kortrijk
Verschelde Jean-Paul
Adamczyk Mieczyslaw
Melange Willem
Verkinderen Simon
Bruneel Felix-Alexander

-1

37
39
26
3
31

212 HC Aalst
De Proft Jozef
Janssens Kim (bevalling)

3

62
20
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Leys Jamal
Elouch Karim

13
19

Schaillie Misael (gekwetst, operatie)
Bomon Judith (nieuw)
Van Audenhove Abigail (nieuw)

6
11
11

301 HBC Izegem
Depoortere Simon
Verbeke Brecht
Vandewalle Sam (nieuw)
Vandewalle Thomas (nieuw)
Samin Arne (nieuw)
Samijn Robin (nieuw)

3

5

2

0

1

1

0

2

2

3

3

2

3

2

3

21
0
5
9
3
5

314 Thor Middelkerke (jeugd)
Acken Kjell
Vandoorne Frank

0
27

327 Elita Buggenhout (jeugd)
Moeyersoons Guido
Volkaert Natalie

27
22

353 Evergem
Blankaert Kelly
Voordeckers Hannah
Stautemas Tjorven (nieuw)

20
15
7

357 HKW Waasmunster
Van Hove Wim
Van Mele Erik
Luxem Matthias

1

22
32
24

359 Desselgem HC
Verschaeve Wim
Lefebvre Jelle
Verstraete Jaromir

21
20
27
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374 KHT Roeselare
Degryse Stefaan
Doise Dirk
Deschuymer Elise
Tanghe Jonathan
Radzinski Jerzi

3

4

1

2

1

-1

3

0

-3

2

1

-1

2

2

3

1

-2

3

2

-1

33
40
0
30
37

377 HC Eeklo
Donea Stefan

34

403 DHC Waasmunster

415 HC Olva Brugge
Vanhaecke Michel

18

417 Lokeren
Daeninick Tim
Verhofstadt Sam (nieuw)

34
9

419 DHT Middelkerke-Izegem
Baita Paul
Corteville Fien

48
0

422 Elita Lebbeke
Janssens Steffen
Smekens Pascal

18
43

2.5 Aanpassing wedstrijdvergoeding scheidsrechters 2018 – 2019
Uittreksel uit het verslag van de P.Sch.K.
9. Herziening wedstrijdvergoedingen op Nationaal niveau:
De P.Sch.K. stelt aan het PUC voor om de wedstrijdvergoedingen en de vergoedingen voor de waarnemers
substantieel te verhogen

HB7: 1796 / 6

Voorstel van de P.Sch.K.:
Waarnemers nationaal

€ 32,70 (= de vrijwilligersvergoeding)

Scheidsrechters
1e nationale Heren
2e nationale Heren
1e nationale Dames
Reserven Nationale dames
2e nationale dames

€
€
€
€
€

80
55
50
25
35

Beker van België
Heren 1/8F en 1/4 F
1/2F en Finale
Dames 1/8 en 1/4 finale
1/2F en Finale

€
€
€
€

55
80
35
50

Finales BHB jeugd:
J/M 14 en J/M16
J18 en M19

€ 27
€ 34

Uittreksel uit het verslag van de Sch.K.
7. Wedstrijdvergoedingen
Volgend voorstel wordt gedaan voor verhoging van de wedstrijdvergoedingen (VHV niveau):
Heren Liga 1
€ 43,Heren Liga 2
€ 31,Heren Liga 3
€ 31,Dames Liga
€ 28,Regio Dames en Heren
€ 23,Regio J18 en M19
€ 21,Regio J16 enkel bij officiële SR
€ 16,VHV Competitie J18/M19
€ 0,33/min
VHV Competitie JM16
€ 0,28/min
VHV Eindronde JM14
€ 0,28/min
VHV Jeugdfinales JM14, JM16
€ 19,VHV Jeugdfinales J18/M19
€ 22,Volledige oefenwedstrijden
➔ 50% van het bedrag van een officiële wedstrijd gebaseerd op het niveau van thuisspelende ploeg
Tornooien
➔ 1NH
€ 0,50
➔ 2NH, 1ND, 2ND
€ 0,31
➔ Liga Heren 1
€ 0,26
➔ Liga 2 + 3, Dames
€ 0,21
➔ Regionale reeksen
€ 0,21
➔ Jeugd
€ 0,21
Interuniversitaire wedstrijden
➔ (€0,51/min bij onvolledige wedstrijden)
€ 34,Officiële wedstrijdsecretaris/tijdwaarnemer
€ 33,SVS Scholencompetitie
€ 0,31/min met minimum van €19,ISF-wedstrijden
€ 27,-

HB7: 1796 / 7

3 Wedstrijdinformatie
Nihil.

4 Scheidsrechters, waarnemers en tafelofficials
Nihil.

5 Verslagen commissies en comités
5.1 Verslag vergadering HV-Sch.C. – 02.07.2018 – Antwerpen
Aanwezig: F. Mulleners, P. Denis, G. Kerremans, W. De Boeck, L. Uten, M. Adamczyk
Verontschuldigd: P. Hendrix, M. De Moor
Afwezig:
1. Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.
2. Stand van zaken vrijwilligersvergoeding
2.a. Kalenderjaar 2017
De boekhouding is afgesloten, de dossiers van de waarnemers zijn verwerkt en op basis van de
uitbetaalde vergoedingen moeten er geen fiscale fiches opgemaakt worden.
2.b. Kalenderjaar 2018
Er bestaat ernstige twijfel over het feit dat de nieuwe reglementering over vrijwilligerswerk nog mag
verwacht worden in 2018. Momenteel gaan we er dus van uit dat de huidige regeling ook voor 2018 zal
gelden. Dit betekent dat iedereen voor zichzelf zijn besteding van kilometers en vergoedingen moet
opvolgen, teneinde de maximum grensbedragen niet te overschrijden, en dus ook voor 2018 geen fiscale
fiche zullen opgemaakt moeten worden.
FM heeft aan Els Bal gevraagd om voor alle waarnemers de huidige stand van zaken op te maken, zodat
iedereen op de hoogte is van en rekening kan houden met deze stand van zaken.
3. Evaluatie werking seizoen 2017-2018
3.a. De normale werking in het afgelopen seizoen werd ernstig verstoord door de gevolgen van de fiscale
beslommeringen.
3.b. IRT-tornooien: dankzij een versterkte medewerking van uit LFH hoek, kon de bezetting op deze
tornooien (zowel qua scheidsrechters, als waarnemers) nog enigszins gehandhaafd worden.
3.c. De werking van de groepen “Jonge scheidsrechters” en “Young Referees” is omwille van de zelfde
reden, zo goed als tot nul herleid in het afgelopen seizoen.
4. Werking regionale scheidsrechter comités
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4.a. De lijsten van de leveringsplicht 2017/18 van de regio’s OWV en Limburg moeten dringend doorgestuurd
worden (met kopie aan FM).
4.b. In regio OWV is het blijkbaar moeilijk samenwerken tussen bepaalde mensen en dat weegt op de
werking.
4.c. In de regio AVB wordt Jos Verelst voorbereid om de regionale aanduidingen te doen.
4.d. We stellen vast dat er in de regio’s verschillende wijze van aanduidingen voor de reeks J16gehanteerd
worden. Gezien het niveau is aan te bevelen dat twee scheidsrechters aangeduid worden.
4.e. Alle regio’s klagen over de laattijdige afmeldingen van de scheidsrechters. Er wordt een globaal
voorstel opgesteld en overgemaakt aan de RVB waarbij de clubs medeverantwoordelijk zullen gesteld
worden voor de laattijdige en onterechte afmeldingen van hun scheidsrechters (opleggen van een boete).
5. Leveringsplicht
5.a. Het huidige reglement heeft sinds zijn invoering (nu toch al een kleine 10j geleden) zeker en vast geleid
tot enige rust op de “scheidrechtermarkt”. Het gemarchandeer met scheidsrechters om aan de leverplicht te
voldoen en scheidsrechters weg te plukken bij clubs die wel inspanningen leveren om scheidsrechters aan te
brengen, is gestopt. Anderzijds wordt de huidige werkwijze en de opgelegde termijnen van aansluiting bij de
VHV (5j) als te zwaar en te beperkend ervaren, waardoor scheidsrechters toch nog afhaken. Het Sch.C. zal
daarom een nieuw voorstel uitwerken en ter goedkeuring voorleggen aan de RVB.
Ook in het nieuwe voorstel zal nog een ruime bescherming vervat zitten voor de clubs die een scheidsrechter
aanbrengen, maar zal anderzijds de termijn van de tussentijdse aansluiting bij de VHV alvorens voor een
andere club te kunnen tellen, herzien en herleid worden
De VHV is geen vragende partij om een hoop scheidsrechters als direct bij hun aangesloten leden op hun
ledenlijst te hebben staan.
5.b. Ook zal een nieuw voorstel aan de RVB gericht worden, de regeling verfijnd en herzien worden voor de
leverplicht voor de nieuwe scheidsrechters in het jaar dat ze de cursus volgen (momenteel stellen wij hier te
veel misbruiken vast).
5.c. DHT houdt op te bestaan. In dat geval zijn de scheidsrechters die voor hun telden voor de leverplicht, vrij
om een nieuwe club aan te duiden waarvoor zij de volgende jaren willen tellen voor de leverplicht.
6. Nieuwe chef–scheidsrechter
Momenteel heeft zich nog geen nieuwe kandidaat gemeld en blijven we verder op zoek.
Nu er meer duidelijkheid is ivm de bestaande wetgeving over de vrijwilligers- vergoedingen en mogelijk uitzicht
is op een verbeterd statuut (wellicht pas vanaf 2019), werden een aantal potentiële kandidaturen terug
geactiveerd. Anderzijds wordt meer en meer gedacht aan het opsplitsen van de taken, waarbij de chefscheidsrechter enkel aanstuurt en de eindverantwoordelijkheid heeft: administratie, begeleiding, technische
begeleiding…
L.Uten-M. De Moor haken definitief af als kandidaat chef-scheidsrechter.
P.Hendrix wil de zaak opnieuw bekijken en updaten.
De eerstvolgende weken zullen er verdere gesprekken zijn met mogelijke kandidaten.
Tot zolang blijft FM de zaken opvolgen.
7. Verkiezing scheidsrechters van het jaar.
Tijdens het jaarlijks uitreiking begin juni van de trofeeën van beste speler en speelster, werden ook twee
scheidsrechter koppels gehuldigd. Martens-Verdonck werden verkozen tot beste scheidsrechter koppel, en
Jolien Haazen-Rilke Janssens tot beste beloftevolle koppel. Onze felicitaties aan beide koppels.
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8. Planning nieuw seizoen 2018-2019
8.a. De indeling van de verschillende groepen scheidsrechters wordt overlopen en aangevuld in functie van de
volgende vergadering van het P.Sch.C. op 9/718.
Elite Scheidsrechters
A-scheidsrechters
B-scheidsrechters
Er zal zoals steeds rekening gehouden worden met de prestaties (rapporten en andere info), de
aanwezigheden op bijscholingen/trainingen en de resultaten op de fysieke proeven.
8.b. Werking waarnemers
RC kan binnen de grenzen van het vrijwilligersstatuut terug ingezet worden (ook in BNL).
HS is niet inzetbaar wanneer Sasja in BNL thuis speelt (commentator) en geeft de voorkeur aan de begeleiding
van jonge/beloftevolle scheidsrechters
8.c. Bijscholing
− Op 26/8/18 wordt een bijscholing in LLN voorzien voor A-Scheidsrechters en Elites die niet op de
bijscholing van 10/06/18 waren. Dit zal asap gecommuniceerd worden.
− Bij aanvang van het nieuwe seizoen wordt ook een vergadering met alle waarnemers voorzien om
duidelijke lijnen vast te leggen voor het beheer van de wisselzone en de wijze van beoordeling van de
scheidsrechters.
− Aan alle regio’s wordt gevraagd om de data door te geven van de cursussen Jeugdscheidsrechter om
tijdig de nodige materialen te kunnen voorzien.
8.d. Aanpassen wedstrijdvergoedingen
Zowel het PUC als de RVB VHV hebben vorig jaar beslist om de toen gevraagde aanpassing van de
wedstrijdvergoedingen te spreiden over 2017/18 en 2018/19. De aanpassingen voor het tweede jaar moeten
nu uitgevoerd worden, ook in samenwerking met de LFH. FM zal hiervoor een rappel sturen naar beide
niveaus.
9. Briefwisseling
In Juli is er in Genk een handbal tornooi in het kader van de FISEC spelen (Frankrijk, Duitsland, Brazilië en
Hongarije). Totaal 8 wedstrijden.
PD heeft hiervoor de nodige aanduidingen gedaan. De aangepaste wedstrijdvergoeding van 27,-€ is hier van
toepassing.
10. Rondvraag
10.a. Vraag van P.Theeuwissen om de Limburgse B-scheidsrechters die in Liga 1 fluiten aan te duiden op
matchen in Limburg (6 Limburgse ploegen) zodat zij die dag ook nog in Limburg kunnen ingezet worden.
Hierop kan niet ingegaan worden.
10.b. Scheidsrechter De Vos Kristof vraagt om geen 2 dagen in hetzelfde weekend en geen 2 wedstrijden na
mekaar aangeduid te worden. PD zal hier maximaal rekening mee houden.
10.c. Er wordt nogmaals verwezen naar de negatieve houding van het regiobestuur OWV ten aanzien van het
scheidsrechter wezen. (dixit de vertegenwoordigers van deze regio in het Sch.C.).
11. Volgende vergadering: er werd nog geen datum afgesproken
Er zal wel een kalender opgesteld worden voor het volledige seizoen 2018/19. FM zal een voorstel doen.
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