VERSLAG STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING 2018
Donderdag 24 mei 2018, 20u, Elewijt

Aanwezigen RvB. : F. Soetaert, F. Lievens (Vz ai), P. De Mot (SF ai), Alex De Brauwer
(Pm ai), C. Claes, E. Dirckx, T. Mogal, M. Vander Mierde, J. Stryckers
Secretariaat: E. Bal, G. Vertommen, H. Maes, Elli Meremans (vrijwilligster)
Verontschuldigd: B. Danhieux, F. Mulleners
1. NAZICHT VAN DE VOLMACHTEN (19u45 - 20u00)
2. AANTEKENING AANWEZIGHEDEN (20u00)
Aanwezig :
Regio AVB: HV Uilenspiegel, DHW Antwerpen, Olse Merksem, HC Brasschaat, HC Rhino,
HC Schoten, HC Atomix, GBSK, HC Leuven, HC Aarschot, KV Sasja, Welta, HC Heist op
den Berg
Regio Limburg : Maasmechelen, Sp. Nelo, Hubo I Hasselt, Tonqeren, HV Arena, Kreasa
Houthalen, HC Overpelt, DHC Meeuwen, A. Bocholt, Had. Hamont Achel, Handbal
Bilzen, HB Sint-Truiden, P.Kortessem, HB Tessenderlo, HHV Meeuwen, Real Kiewit,
DHC Overpelt
Regio Oost-West: Brabo Denderbelle, HC Attila Temse, DB Gent, HBC Dendermonde,
HC Aalst, HC Buggenhout, HBC Evergem, HKW Waasmunster, DHC Waasmunster, HKW
Lokeren, Elita Lebbeke, Olva Brugge, A. Kortrijk, HBC Izegem, HC Eeklo, HC
Desselgemse, Knack Roeselare
Vertegenwoordigd :
- Regio AVB: HvH Zandvliet, HC Duffel, Welta Bonheiden
- Regio Limburg : HV Lommel
- Regio Handbal Oost-West:
Afwezig :
Regio AVB: ‘t Noorden
Regio Limburg : RS Gingelom
Regio Handbal Oost-West:, Thor Middelkerke, Groot Berlare
Na de aantekening aanwezigheden zijn er 52 stemgerechtigde clubs aanwezig en
vertegenwoordigd. Er kunnen dus 52 stemmen worden uitgebracht. De gewone
meerderheid is 27 stemmen. De 2/3e meerderheid is 34.

3. OPENINGSWOORD DOOR DE VOORZITTER ai

Dames en Heren,
Beste Handbalvrienden,
Zoals jullie weten is het door een samenloop van omstandigheden dat ik hier
vanavond voor jullie sta.
Ik wil dan ook gebruik maken van deze gelegenheid om Wim Vos te bedanken voor
de geleverde inspanningen en zijn dagelijkse inzet voor het welzijn van onze sport,
onze federatie en onze verenigingen. Ik wens hem nog veel succes toe in de
toekomst en veel geluk in zijn leven; Wim verdient het.
2017 ging geen gemakkelijk jaar worden, dat wisten wij allen en het heeft ons niet
teleurgesteld. Wat het financiële aspect betreft krijgen jullie straks een
gedetailleerde uitleg van onze deskundigen, dus daar ga ik het hier niet veel over
hebben. De genomen en nog te nemen structurele maatregelen moeten ons
toelaten om op termijn opnieuw meer optimistisch te zijn. Een budget in
evenwicht is de eerste stap dat voorzien moet worden.
2017 was ook het jaar van veel terechte ontevredenheid bij onze clubs over de
geleverde diensten van de VHV. Bijgevolg zijn we dan ook overgegaan tot een
grondige herstructurering van de werking van de VHV, wat niet zonder problemen
verlopen is.
Dit, gecombineerd met andere menselijke factoren, heeft er voor gezorgd dat er
“chaos” ontstond op de werkvloer.
Vandaag mag ik jullie met plezier melden dat, hoe moeilijk de
werkomstandigheden ook zijn, de goede sfeer terug aanwezig is, dat sommige uit
het oog gelopen zaken opnieuw in orde zijn, dat het secretariaat opnieuw in de
goede richting werkt met gemotiveerde personeelsleden en vrijwilligers die ik
vanavond persoonlijk van harte wil bedanken voor hun beschikbaarheid in deze
moeilijke dagen. Zijn we er al? Neen. Met het onderbemand secretariaat van
vandaag kunnen we momenteel nog niet alle uitdagingen aan. We hopen op een
snelle terugkeer van Linde Panis als sporttechnisch coördinator en maken op korte
termijn werk van een aanwerving van een Secretaris Generaal.
Verschillende gevoelige dossiers moeten nog afgerond worden, maar met ons
nieuwe team werken wij er dagelijks aan. Ik denk hier aan de “Code Muyters” in
verband met goed bestuur binnen de Vlaamse sportfederaties, de nieuwe
Privacywetgeving, alles wat draait rond de preventieadviseurs en API’s, enz…

Maar de dienstverlening naar de clubs toe is in mijn ogen prioritair en daarom
werken wij onder meer aan de nieuwe databank. Het gedeelte “Administratie” zal
volgend seizoen getest worden en zodra de mogelijkheid zich aanbiedt ook in
werking treden (in eerste instantie nog parallel met de oude versie, natuurlijk). De
delen “Financiën”, “Competitie” en “JSF” willen wij operationeel krijgen voor het
seizoen 2019-2020. Een eerste opleiding gevolgd door sommige van onze
bestuursleden en personeelsleden was heel positief en bevestigt ons dat wij op de
goede weg zijn.
Daarnaast worden er concrete stappen genomen om een einde te maken aan de
never ending story van het digitaal wedstrijdblad. Ook hieromtrent zullen er testen
gebeuren in 2018-2019, met de bedoeling om het operationeel te krijgen voor
2019-2020. Contacten zijn al aan de gang, zowel bij ons als aan Franstalige zijde.
Ook de nieuwe KBHB is in de maak. Het nastreven van een nieuwe, sterke
structuur op Belgisch vlak, zal eveneens de verwachtingen van de VHV op termijn
invullen.
Elke handballiefhebber heeft ook als taak de Red Wolves en de Black Arrows
massaal te ondersteunen tijdens elke wedstrijd op Belgische bodem. Aansluitend
willen wij op termijn de nodige media-aandacht krijgen dat broodnodig is voor het
ontwikkelen van de handbalsport in ons land. Wedstrijden bijwonen van de BeneLeague, aanwezig zijn op de Final4 van die Bene-League, alsook op de bekerfinales
in Leuven en op het event “Speler/speelster van het jaar” in Sint-Truiden, moet een
must worden voor iedereen. Wij moeten tonen dat wij achter onze sport staan en
dat er hier veel aandacht is voor handbal. Het is ONZE TAAK, van elk van ons, om
dat duidelijk te tonen en de leden van onze verenigingen hier ook van te
overtuigen.
Het accent op Street- en Fit-handbal moet duidelijker gelegd worden, net als op
andere nieuwe vormen van handbal, daar het vitale vectors zullen worden voor de
toekomst. Activiteiten voor ouderen (65+ers bv), activiteiten voor welbepaalde
nieuwe categorieën (jeugdbewegingen, sociale verenigingen, …) moeten dringend
uitgebreid worden daar het belangrijke nieuwe categorieën van leden zijn die het
handbal kunnen verrijken. Denk er aan, het vraagt werk maar komt ten goede van
uw club. Voelen zij zich goed bij uw vereniging, dan brengen ze zeker nieuwe leden
mee, nieuwe aandacht voor onze sport, meer bekendheid. Vergeet dit vooral niet.
Bedankt voor jullie aandacht en laat mij jullie nog een prettige avond wensen.
Voorzitter Vlaamse Handbalvereniging ai

4. AANWIJZING VAN TWEE STEMOPNEMERS
Er worden twee stemopnemers aangewezen: Guido Moeyersoons, Luk Willekens
5. AANVAARDING NIEUWE CLUBS/ONTSLAG CLUBS
Aanvaarding ontslag DHT Middelkerke Izegem
6. FINANCIEEL VERSLAG EN GOEDKEURING VAN DE JAARREKENINGEN 2017
Verantwoordelijke van de financiële cel Alex De Brauwer geeft toelichting bij de
jaarrekening en het resultaat, goedgekeurd door de RvB op 28 mei 2018 en per mail
medegedeeld aan de clubs.
Het operationeel resultaat van het boekjaar 2017 is negatief en bedraagt: - € 26.085.
Het negatieve resultaat samen met het overgedragen resultaat van de vorige boekjaren
( -€ 8.092 brengt het over te dragen negatief resultaat op: - € 34.177.)
De Algemene Vergadering keurt de jaarrekeningen 2017 unaniem goed.
7. VERSLAG VAN DE COMMISSARISSEN
Eddy Reuvers (Kreasa Houthalen) leest voor:
“Hiermee bevestigen wij, Patrick Boes (Pentagoon Kortessem) en Eddy Reuvers, dat
wij op 15 mei 2018 de boekhouding van de vzw Vlaamse Handbalvereniging op
onregelmatigheden
hebben
gecontroleerd.
Na
nazicht
van
balansen,
exploitatierekeningen, banksaldo’s en bewijsstukken verklaren wij dat de boekhouding
correct werd gevoerd en de nodige documenten en stukken aanwezig zijn. Daarom
beschouwen ik de boekhouding als correct en dientengevolge stellen wij voor de Raad
van Bestuur te ontheffen”
8. ONTHEFFING VAN DE BESTUURDERS
De Algemene Vergadering ontheft de bestuurders unaniem.
9. ONTHEFFING VAN DE COMMISSARISSEN
De Algemene Vergadering ontheft de commissarissen unaniem.
10. JEUGDSPORTFONDS
Patrick De Mot licht de cijfers toe. De uitreiking van de sterren zal gebeuren op het
gala speler/speelster.
11. AANPASSING LEDENBIJDRAGEN
Ledenbijdrage:

competitief – 12 jaar
competitief 12-16 jaar
competitief + 16 jaar
recreatief – 12 jaar
recreatief +12 jaar
niet-spelend lid

€
€
€
€
€
€

5,90
8,60
13,40
6,00
9,00
11,70

Deze aanpassingen worden unaniem goedgekeurd.
12. AANWIJZING NIEUWE COMMISSARISSEN VOOR DE REKENINGEN 2018
De RvB zal een commissaris voorstellen aan de AV van december 2018.
13. VERKIEZING/ONTSLAG V/D LEDEN V/D RAAD VAN BESTUUR
Stemming:
Patrick Heylen (HC Leuven) wordt verkozen tot bestuurder van de VHV voor een
mandaat van vier jaar.
Het ontslag van voorzitter Wim Vos wordt aanvaard.
14. MEDEDELINGEN VAN DE VHV
De vijf clubs met de grootste stijging van het aantal leden zijn:
Initia Hasselt, St.Truiden, HC Leuven, GBSK, Bilzen
Rony Gerets (Bilzen) neemt het woord. Hij vraagt de RvB het ontslag van Gerrit
Vertommen te herzien, en vraagt de clubs die hem daarin steunen te applaudisseren.
Hierop volgt een applaus.
15. CONTROLE VAN DE AANWEZIGHEDEN.
Men gaat over tot een 2° controle van de aanwezigheden.
Alle leden zijn nog aanwezig.
16. SLUITING VAN DE VERGADERING DOOR DE VOORZITTER
De VZ dankt iedereen voor zijn/haar komst en sluit de vergadering.
Voor de VHV
Freddy Lievens
Voorzitter ai

