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1 Clubnieuws
1.1 Ontslag van leden
1.1.1 Ontslagen door Handbalclub Leuven
-

Al Mahmoudi Kaoutar
Allam Elias
Bata-Barnoczky Nora
Becuwe Klaas
Belaloui Sonia
Belaloui Mounia
Bellefroid Senne
Bicke Lena
Bolle Annelies
Bollen An-Sofie
Boonen Evert
Breugelmans Jonas
Buelens Alain
Buysse Jonas
Buysse Wim
Christ Frauke
Cools Stan
Copermans Liv
Coppens Jelle
Courtin Ben
Croes Danika
Crommelinck Jitse
Crystal Tristan
Daems Hannalie
De Carvalho Mariana
De Preter Joanna
De Rijck Tine
De Smijter Kasper
Decoster Fleur
Depauw Pixie
Desair Arjuno
Desair Kenny
Desmet Fien
Desmet Geert
Devriendt Jan
Devriendt Bernard
Di Nardo Di Maio Francesca
Fierens Janne
Fierens Reinoud
Garcia Christ Elias
Garcia Christ Mateo
Geuns Tobe
Geuns Lauren
Geuns David

HB7: 1843 / 3

-

Goossens Bram
Hendrikx Pol
Jacobs Kristof
Jacobs Jelle
Jacobs Lucas
Janssen Kobe
Janssens Fien
Janssens Thijs
Jaspers Kaat
Karpov-Bak Natalya
Kempeneers Ine
Kempeneers Eline
Kint Natan
Kint Arno
Krohn Simon
Krohn Hans
Kurda Aya
Lauwers Jan
Lebailly Louise
Lesaffer Gerrit
Lesaffer Hannah
Lesaffer Fien
Leurs Emiel
Maertens Tonya
Maes Jasper
Marteleur Frank
Meere Simon
Meere Kamiel
Meere Jan
Meert Kaio
Mesotten Fenne
Michaud Gust
Mora Kamil
Nysen Joke
Peeters Sooi
Peeters Kurt
Peeters Seth
Pignatti Luca
Plasqui Bas
Quaghebeur Nele
Reinquin Lennert
Ruiz-Diaz Irene
Rummens Danila
Rutten Jana
Rutten Ilja
Schollen Cato
Spelmans Nikita
Spelmans Francis
Staf Louis
Stessens Seppe
Stessens Matias
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-

Stroeckx Janne
Stroeckx Wim
Swevers Wout
Swevers Sam
T'Syen Anke
Thijs Viggo
Tratsaert Miro
Tratsaert Mathis
Van Aerschot Ylana
Van Bourgognie Tomas
Van Caenegem Robin
Van De Gaer Tijs
Van Der Straeten Kobe
Van Der Straeten Gitte
Van Eekert Katrijn
Van Gerven Lana
Van Gerven Paulien
Van Gerven Peter
Van Hercke Pieter
Van Impe Tijl
Van Impe Klaas
Van Impe Anthony
Van Olmen Lasse
Van Riet Yona Renee
Vanden Bosch Olivia
Vandeput Ella
Vangeel Jonathan
Vangeel Marc
Vangeel Lieselotte
Vangoidsenhoven Joke
Vanhaverbeke Marie
Vansevenant Jonas
Vansevenant Bart
Vergote Thomas
Verstraeten Davina
Vervliet Torben
Vlaeminck Bjorn
Wijnants Arthur
Willems Elie
Willems Bruin
Willems Wolf
Kristof Crommelinck
Ilse De Croock
Usha Deurinck
Hilde Lemmens
Miet Van Looy

1.1.2 Ontslagen door Brabo Denderbelle
−
−

Ester Van Biesen
Margo Goeman
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−
−

Kristel Macharis
Birte Van Hout

1.1.3 Ontslagen door Handbal Tongeren
−

Chretiën Op Het Veld

1.1.4 Ontslagen door Sasja HC
−
−
−
−

Jordi Govaerts
Wannes Van Beeck
Guillem Lebrero
Bartosz Glinkowski

1.1.5 Ontslagen door Handbalclub Roeselare
−
−
−
−

Sarah Joye
Jerome Vandamme
Tina Walleghem
Arne Laureins

1.1.6 Ontslagen door Handbal Lokeren
−

Melvin Lange

1.2 Tijdelijke sluiting secretariaat HBC Izegem
Het bestuur van HBC Izegem wenst te melden dat het secretariaat van de club tijdelijk afwezig zal zijn van
zaterdag 13 juli tot en met zondag 28 juli 2019.

1.3 Tijdelijke vervanging secretariaat HC Perwez
Het bestuur van HC Perwez wenst te melden dat het secretariaat van de club tot en met zondag 28 juli 2019
ondergebracht zal worden bij Letitia Marchal. Letitia Marchal vervangt tijdelijk Anne De Boeck en zal in de
betreffende periode via het e-mailadres letitia23@hotmail.com gecontacteerd kunnen worden, alsook via het
gsm-nummer 0474 68 48 62.

2 VHV – KBHB mededelingen
2.1 Beker van België – Fase VHV
2.1.1 Heren
Ingeschreven clubs: Uilenspiegel HV, HC WELTA Mechelen, Olse Merksem HC, Brasschaat HC, Sporting NeLo,
Hubo Initia Hasselt, Handbal Tongeren, Kreasa Handbal Houthalen, HC Atomix, HC DB Gent, Sasja HC, HBC
Dendermonde, Apolloon Kortrijk, HC Overpelt, HC Aalst, HBC Izegem, HB Sint-Truiden, HC Pentagoon Kortessem,
HBC Evergem, HK Waasmunster, Desselgemse HC, Handbalclub Roeselare, HC Eeklo, Achilles Bocholt, HHV
Meeuwen, HC Olva Brugge, Handbal Lokeren, Elita Lebbeke, HC ’t Noorden, Hestia Bilzen.
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1/128° finale: 31/08-01/09/2019
w001 Hestia Bilzen

vs.

HC Eeklo

De secretarissen van de bezochte clubs worden vriendelijk verzocht om hun dagen en uren van de
wedstrijden vóór 31/07/2019 aan hun tegenstander en het VHV-secretariaat mee te delen.
1/64° finale: 07-08/09/2019
w002 Winnaar w001
w003 Uilenspiegel HV
w004 Brasschaat Handbalclub
w005 HC Welta Mechelen
w006 HC 't Noorden
w007 HBC Evergem
w008 Handbalclub Roeselare
w009 HHV Meeuwen
w010 HBC Dendermonde
w011 Desselgemse HC
w012 HC Pentagoon Kortessem
w013 HK Waasmunster

vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.

HC Olse Merksem
Apolloon Kortrijk
HC Overpelt
Elita Lebbeke
HC Olva Brugge
Sasja HC
HC Aalst
HC DB Gent
HBC Izegem
Handbal Lokeren
Kreasa Handbal Houthalen
HB Sint-Truiden

De secretarissen van de bezochte clubs worden vriendelijk verzocht om hun dagen en uren van de
wedstrijden vóór 07/08/2019 aan hun tegenstander en het VHV-secretariaat mee te delen.
1/32° finale: 14-15/09/2019
w014 Winnaar w003
w015 Winnaar w011
w016 Winnaar w007
w017 Winnaar w013
w018 Winnaar w008
w019 Winnaar w004

vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.

Winnaar w012
Winnaar w005
Winnaar w006
Winnaar w009
Winnaar w010
Winnaar w002

De secretarissen van de bezochte clubs worden vriendelijk verzocht om hun dagen en uren van de
wedstrijden vóór 14/08/2019 aan hun tegenstander en het VHV-secretariaat mee te delen.
1/16° finale: 12-13/10/2019
w020 Winnaar w018
w021 Winnaar w015
w022 Winnaar w019

vs.
vs.
vs.

Winnaar w016
Winnaar w017
Winnaar w014

De secretarissen van de bezochte clubs worden vriendelijk verzocht om hun dagen en uren van de
wedstrijden vóór 13/09/2019 aan hun tegenstander en het VHV-secretariaat mee te delen.
Opgelet! Gewijzigd artikel 613.D.Bis: “De bezochte club die dag en uur van de wedstrijd niet meedeelt binnen
de termijn vastgesteld door het Secretariaat Generaal of tenminste acht dagen op voorhand, zal middels een
forfaitscore als verliezer van de match worden verklaard.”
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2.1.2 Dames
Ingeschreven clubs: Uilenspiegel HV, HC WELTA Mechelen, DHW United Antwerpen, Olse Merksem HC, Sporting
NeLo, Hubo Initia Hasselt, HC Atomix, HC DB Gent, HC Aalst, HBC Izegem, HB Sint-Truiden, GBSK Handbal, DHC
Overpelt, DHC Meeuwen, HBC Evergem, HC Eeklo, Achilles Bocholt, DHC Waasmunster, HC Olva Brugge
1/16° finale: 14-15/09/2019
w001 HC Welta Mechelen
w002 HBC Izegem
w003 HC Eeklo
w004 DHC Meeuwen
w005 HBC Evergem
w006 HC Olva Brugge

vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.

GBSK Handbal
HC DB Gent
HC Aalst
Sporting NeLo
DHC Overpelt
HC Atomix

De secretarissen van de bezochte clubs worden vriendelijk verzocht om hun dagen en uren van de
wedstrijden vóór 14/08/2019 aan hun tegenstander en het VHV-secretariaat mee te delen.
Opgelet! Gewijzigd artikel 613.D.Bis: “De bezochte club die dag en uur van de wedstrijd niet meedeelt binnen
de termijn vastgesteld door het Secretariaat Generaal of tenminste acht dagen op voorhand, zal middels een
forfaitscore als verliezer van de match worden verklaard.”

2.2 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
spelen. Bijgevolg dient ook de opwarming te gebeuren met harsvrije ballen.

2.3 Leveringsplicht
Hieronder vindt u de door het regionale scheidsrechtercomité opgestelde lijst met betrekking tot de
leveringsplicht van handbal Oost-West. Deze tabel werd door het betrokken regiobestuur goedgekeurd:
Handbal Regio Oost-West
Leveringsplicht 2018/2019

Aantal

Te
Leveren

Gelever
d

3

3

1

2

te kort

te veel

087 HBC Brabo Denderbelle
Mannaert Rayke (nieuw)
Mannaert Didier
Njweng-Kimberg Kelley (nieuw)

21
45
15

144 Attila Temse
Vanhoyweghen Filip

1

15
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Vanhoyweghen Koen

20

182 DB Gent
De Buck Frederik
De Smet Willem
Delcloo Andy (nieuw)

20
21
10

Braeckman Yarne

18

4

4

2

2

5

4

3

4

1

3

6

3

193 HBC Dendermonde
Broothaers Bart
Janssens Walter

34
54

198 Apolloon Kortrijk
Verschelde Jean-Paul
Adamczyk Mieczyslaw
Melange Willem

36
46
31

Verkinderen Simon
Bruneel Felix-Alexander

0
34

-1

212 HC Aalst
De Proft Jozef

56

Janssens Kim
Leys Jamal
Elouch Karim
Schaillie Misael
Bomon Judith
Van Audenhove Abigail

16
4
12
15
7
7

301 HBC Izegem
Depoortere Simon
Corteville Fien
Vandewalle Sam

27
24
18

Vandewalle Thomas
Samin Arne

20
18
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Samijn Robin

17

Demeulenaere Michiel

11

314 Thor Middelkerke (jeugd)
Baita Paul
Vandoorne Frank

1

2

1

0

1

1

3

3

2

3

1

1

2

1

3

3

36
29

327 Elita Buggenhout (jeugd)
Moeyersoons Guido
Volkaert Natalie

22
0

353 Evergem
Blankaert Kelly
Voordeckers Hannah
Stautemas Tjorven
Van Damme Axelle (nieuw)

36
22
15
3

Aers Jonas (nieuw)

0

357 HKW Waasmunster
Van Hove Wim
Van Mele Erik

28
26

Luxem Matthias

24

359 Desselgem HC
Verschaeve Wim
Lefebvre Jelle

23
26

Verstraete Jaromir

0

374 KHT Roeselare
Degryse Stefaan
Doise Dirk

31
29

Tanghe Jonathan
Radzinski Jerzi

22
0
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377 HC Eeklo
Donea Stefan

2

1

-1

3

0

-3

2

1

-1

2

2

3

2

35

403 DHC Waasmunster

415 HC Olva Brugge
Vanhaecke Michel

16

417 Lokeren
Daeninick Tim
Verhofstadt Sam

36
22

422 Elita Lebbeke
Janssens Steffen
Smekens Pascal

-1

23
24

2.4 Oefenwedstrijden/tornooien Olse Merksem HC
Hieronder vindt u de aanvragen voor oefenwedstrijden/-tornooien van Olse Merksem HC in de reeksen Heren 1°
Nationale en Heren Liga 1:
Zaterdag 10/08/2019 in sporthal De Rode Loop 1
Merksem 1, Haro, Waasmunster
Telkens 5 min rust
Heren 1ste Nationale

Haro – Merksem 1
Haro – HK Waasmunster
Merksem 1 – HK Waasmunster

14u00
15u30
17u00

2 x 30 min
2 x 30 min
2 x 30 min

13u00
14u00
15u00

2 x 25 min
2 x 25 min
2 x 25 min

Zaterdag 17/08/2019 in sporthal De Rode Loop 1
Merksem 1, Volendam, Doornik, E & O
Telkens 5 min rust
Heren 1ste Nationale

Merksem 1 – Volendam
Doornik – E & O
Merksem 1 – Doornik
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E & O – Volendam
Volendam – Doornik
Merksem 1 – E & O

16u00
17u00
18u00

2 x 25 min
2 x 25 min
2 x 25 min

13u00
14u00
15u00
16u00
17u00
18u00

2
2
2
2
2
2

x
x
x
x
x
x

25
25
25
25
25
25

min
min
min
min
min
min

13u00
14u00
15u00
16u00
17u00
18u00

2
2
2
2
2
2

x
x
x
x
x
x

25
25
25
25
25
25

min
min
min
min
min
min

14u00
15u30
17u00

2 x 30 min
2 x 30 min
2 x 30 min

Zaterdag 24/08/2019 in sporthal De Rode Loop 1
Merksem 2, Tubize, Dendermonde, Delta Sport
Telkens 5 min rust
Heren Liga 1

Merksem 2 – Tubize
Dendermonde – Delta Sport
Merksem 2 - Dendermonde
Delta Sport - Tubize
Tubize - Dendermonde
Merksem 2 – Delta Sport

Zaterdag 31/08/2019 in sporthal De Rode Loop 1
Merksem 1, Bocholt 2, Izegem, Brussels
Telkens 5 min rust
Heren 1ste Nationale

Merksem 1 – Bocholt 2
Izegem - Brussels
Merksem 1 - Izegem
Bocholt 2 - Brussels
Izegem – Bocholt 2
Merksem 1 - Brussels

Zaterdag 07/09/2019 in sporthal De Rode Loop 1
Merksem 2, Olva Brugge, Brasschaat
Telkens 5 min rust
Heren Liga 1

Olva Brugge – Merksem 2
Olva Brugge - Brasschaat
Merksem 2 – Brasschaat

2.5 Oefentornooi HBC Izegem
Op zaterdag 10 augustus 2019 plant HBC Izegem een oefentornooi met Apolloon Kortrijk en DWS in sporthal De
Krekel. De wedstrijden zullen doorgaan om 14u30, 16u15 en 18u00.

2.6 Rechtzettingen transfers
In HB7 – 1841 – kon u lezen dat de poststempeldatum op zowel het ontslagformulier van Dirk Theunis (19/06/2019)
als op het ontslagformulier van Christel Schaeken (19/06/2019) buiten de transferperiode viel en de ontslagen
aldus niet aanvaard konden worden. Beide leden zijn echter aangesloten onder het statuut van niet-speler,
waardoor deze bepaling in dit geval niet van toepassing is.
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2.7 Internationale transfers - wijzigingen vanaf 01/07/2019

Internationale transfers
Voor de aansluiting van een speler (Belgisch of buitenlands), afkomstig uit een ander land, moet een aanvraag
voor een internationaal overdrachtscertificaat worden ingediend door de KBHB aan de federatie van herkomst en
de EHF (voor Europese transfers) of de IHF (voor niet-Europese transfers). Administratiekosten, afhankelijk van
de status van de speler, kunnen aangevraagd worden door de vrijgevende federatie en de EHF of de IHF.
Het juiste formulier - dat gedownload kan worden van de website www.handbal.be – moet naar behoren ingevuld
en per aangetekend schrijven aan de KBHB worden verzonden (vergezeld van de licentie), zelfs als de betreffende
speler nooit is aangesloten geweest bij een buitenlandse club en zelfs als de speler ontslag heeft genomen of al
jaren niet heeft gespeeld.
Na ontvangst van het internationale transferformulier wordt een verzoek om vrijgave verzonden door de KBHB
aan de betreffende federatie. De buitenlandse federatie dient binnen de termijn van 15 dagen te reageren en –
behalve in speciale gevallen (zie hieronder) – worden administratiekosten gevorderd.
Amateurspeler
De administratiekosten bedroegen tot en met 30/06/2019 tweemaal €130 (€130 voor de vrijgevende federatie en
€130 voor de EHF/IHF). Vanaf 01/07/202019 dient men tweemaal €133 te betalen. Als gevolg van een
overeenkomst tussen verschillende buurlanden en enkele Scandinavische landen, bedragen de kosten voor de
vrijgevende federatie in dit geval €100.
De amateurspeler/student die van federatie verandert in het kader van het Erasmusprogramma kan genieten van
een gratis transfer door een certificaat van de betreffende school te af te leveren (transfers naar clubs die
uitkomen in 1° en 2° Nationale kunnen geen gebruik maken van deze bepaling).
Hetzelfde geldt voor een speler die gedurende een periode van minstens 24 maanden niet op een officieel
wedstrijdblad van de vrijgevende federatie werd opgesteld, alsook voor spelers onder de 16 jaar.
Speler onder contract of bij het afstappen van deze status
De administratiekosten bedroegen tweemaal €1.300 (€ 1.300 voor de vrijgevende federatie en €1.300 voor de
EHF/IHF).
Vanaf 01/07/2019 dient men tweemaal €1.331 te betalen.
Voor een internationale speler (tussen 16 en 23 jaar oud op het moment van overdracht) kunnen eveneens
opleidingskosten worden gevorderd. De club van herkomst kan maximaal €3.030 aanvragen per contractjaar. De
federatie kan maximaal €1.300 aanvragen, per jaar van deelname aan een competitie van een nationale selectie
tot en met 30/06/2019.
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Vanaf 01/07/2019 dient de betrokken club €3.106 te betalen. Voor de nationale federatie werd dit bedrag
vastgesteld op €1.331.

2.8 VHV ZOEKT TRAINER/TRAINSTER REGIOPROJECT
De Vlaamse Handbalvereniging is voor haar regioproject op zoek naar een gemotiveerde en ambitieuze trainer.
Het regioproject is de start van de selectiewerking en omvat de 3 regionale selecties jongens en meisjes (AVB,
Oost-West en Limburg). Deze regionale selecties zullen in het seizoen 2019-2020 bestaan uit jongens en meisjes
van de geboortejaren 2004 – 2005(– 2006). De regioselecties trainen elke woensdagnamiddag, jongens en meisjes
afwisselend.
Vacante functies seizoen 2019-2020
Regiotrainer meisjes voor de regio Oost-West
Regiotrainer jongens voor de regio Oost-West
Klik HIER om de volledige vacature te bekijken.
Trainingen tweewekelijks van september 2019 tot en met mei 2020 te Sporthal Hekers, Ter Linden 29 – 9052
Gent
Functieomschrijving
Bij de taken van de regiotrainer staan talentontwikkeling en talentscouting – talentidentificatie- talentselectie
centraal.
Teneinde deze taken kwaliteitsvol in te vullen verwachten wij een Instructeur B-diploma of minimum een
trajectintentie om dit diploma te behalen.
Wat bieden wij?
Deze functie kan rekenen op een officiële vergoeding conform het behaalde sporttechnische diploma.
Hoe solliciteren?
Ben jij een gemotiveerde en ambitieuze trainer? Wil je helpen om de regionale selectiewerking verder uit te
bouwen? Ben je bereid in samenwerking met de VHV de jonge handbaltalenten te begeleiden, te helpen in hun
ontwikkeling en te motiveren richting topsport?
Aarzel dan niet en stuur zo snel mogelijk uw kandidatuur (cv + motivatiebrief) via mail
naar: gerrit.vertommen@handbal.be
Bij vragen of informatie contacteer:
Gerrit Vertommen
Coördinator Regioproject
Gerrit.vertommen@handbal.be
+32 468 90 67 46

Jelle Vonckx
Technisch Directeur Topsport
Jelle.vonckx@handbal.be
+32 472 08 21 17

2.9 Herinnering deadline documenten JeugdSportFonds
Gelieve er rekening mee te houden dat op 31 juli 2019 de deadline om documenten toe te voegen aan de dossiers
van het JeugdSportFonds 2018-2019 verstrijkt.
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Documenten die na deze datum toekomen, zullen/kunnen niet meer in jullie dossier opgenomen worden.
Hou er rekening mee dat dit rechtstreekse gevolgen heeft op het uiteindelijke subsidiebedrag.
Tevens verwijzen we ook naar de mail met ‘nog TO DO’, die jullie midden mei hebben mogen ontvangen vanuit
het secretariaat van het JSF.

2.10 Zomernummer Handbal Xtra online
Het extra dikke zomernummer van Handbal Xtra is klaar! Ontdek het nieuwste nummer van ons magazine via de
volgende link: http://flippingbook.handbal.be/HandbalXtra/2019/51/ of lees het op de VHV-website:
http://www.handbal.be/nl/news/detail/750/handbal-xtra-51

2.11 Collectieve sluiting VHV-secretariaat + tijdelijk geen Handbal7
Het VHV-secretariaat zal van 22 tot en met 28 juli 2019 gesloten zijn voor publiek.
Wegens de vakantieperiode en het stilliggen van de competitie, zal er de eerstkomende weken bovendien geen
uitgave van HB7 verschijnen. HB7 zal ten vroegste opnieuw gepubliceerd worden tijdens de week van 05 augustus
2019.
Aan allen een prettige, welverdiende vakantie toegewenst!

3 Wedstrijdinformatie
Nihil.

4 Scheidsrechters, waarnemers en tafelofficials
Nihil.

5 Verslagen commissies en comités
5.1 Verslag: Raad van Bestuur 01 april 2019
Aanwezige bestuurders: Bart Danhieux, Tim Mogal, Marc Vander Mierde, Erwin Dirkx, Jan Stryckers, Filip
Soetaert, Philip Hendrix
Ambtshalve aanwezig: Alex De Brauwer (penningmeester), Anne Louis (algemeen manager VHV)
Aanwezige gecoöpteerde leden: Giannoula Tsakitzidis, Tom Lovink
Verontschuldigd: Tina Muyllaert
1. Opening door de voorzitter
Bij deze wil de voorzitter evenals de voltallige Raad van Bestuur veel beterschap wensen aan onze
voorzitter van de KBHB, Piet Moons.
De Raad van Bestuur wenst ook zijn deelneming te betuigen aan Patrick Garcia voor het overlijden van
zijn zus Juana.
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Felicitaties aan Achilles Bocholt voor zijn titel van kampioen van de Beneleague.
Proficiat aan de Antwerpse clubs voor de organisatie van de Final4 en een speciale dank aan Alex Jacobs
om dit evenement in goede banen te leiden.
2. Verslag vorige vergadering
Het verslag wordt goedgekeurd nadat de nodige aanpassingen aangebracht worden.
3. Aanpassingen reglement VHV-Jeugdcompetities 2019-2020
Principieel zijn de wijzigingen goedgekeurd maar wegens een ongelukkige misverstand is de meest
recente versie van de voorstellen tot reglementswijzigingen niet tot bij de volledige raad van bestuur
geraakt. De goedkeuring zal dus niet plaatsvinden op 01 april zoals vooropgesteld. Er werden voornamelijk
wijzigingen aangebracht m.b.t. de damescompetitie.
De laatste versie van het voorstel tot aanpassingen wordt naar alle leden van de RVB verstuurd en de
uiteindelijke goedkeuring wordt gegeven op 10 april 2019.
De nodige stappen moeten ondernomen worden om in de toekomst zulke misverstanden niet meer tegen
te komen.
4. Straf en tuchtprocedure
Het VSF heeft Stibbe, een advocatenkantoor, aangesteld om voor de meeste sportfederaties (waaronder
de onze) de straf- en tuchtprocedures uit te schrijven nav het nieuwe decreet rond Seksueel
Grensoverschrijdend Gedrag. Zij zullen ons daarna als federatie ook bijstaan waar en wanneer dit nodig
is in dergelijke cases.
Filip Soetaert heeft al een meeting hieromtrent gehad.
De bedoeling is om samen met onze federatie API – Sabine Sieglitz, onze federatie klaar te maken om te
voldoen aan de decretale verplichtingen ter zake.
5. Dossier Beneleague FINAL4
Evaluatie Brabodag : mooi evenement dat georganiseerd werd in functie van de Final4. De opkomst was
goed maar had nog beter gekund. De link met de Final4 had misschien duidelijker kunnen gesteld worden.
Evaluatie FINAL4 : Dit evenement was vlot georganiseerd, en een succes op vele vlakken. Er zijn zeker
nog verbeteringen mogelijk. Al de opmerkingen van de betrokkene partijen worden verzameld en op
zaterdag 13 april is er een evaluatie dag voorzien in Waalwijk, waar al de betrokkene partijen aanwezig
zullen zijn.
6. Kosten handbal X-tra
Er wordt nagekeken om Handbal X-tra eventueel terug in een papieren versie uit te brengen. Hiervoor
worden de kosten onder de loep genomen. Tegen volgende RVB moeten de kosten duidelijk uitgesplitst
zijn per kostenpost.
7. Interland
De voorbereiding van de interland loopt op volle toeren en we verwachten een grote opkomst op 10 april.
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Anne Louis heeft de coördinatie van de interland op zich genomen na het wegvallen van Jan Stryckers,
wegens professionele verplichtingen. Ze vraagt wie in de toekomst de organisatie van de evenementen
op zich gaat nemen ter vervanging van Jan.
8. Cellen
De vraag was welke cellencommissies nog actief zijn, wie zijn de leden? Welke profielen dienen de leden
te hebben? Welke zijn de verantwoordelijkheden, bevoegdheden van de cellen?
De bestaande cellen zoals de verantwoordelijkheden en bevoegdheden per cel zijn terug te vinden in de
Reglementen van de VHV (zie Hoofdstuk 1 – 1.3. Beheer VHV):
− Cel Communicatie & Marketing
− Cel Competitie
− Cel Financiën
− Cel Topsport
− Cel Juridische Zaken
− Cel Breedtesport
− Cel Gezond en Ethisch Sporten
− Het Scheidsrechterscomité (SchC) Het Technisch
Sommige cellen moeten terug in leven geroepen worden. De verantwoordelijke leden van de bestaande
cellen sturen de namen van de leden per cel door naar de VHV.
Op onze website moeten de namen van de cellen verschijnen met hun verantwoordelijke en hun leden.
9. IT-commissie
Alles loopt volgens plan om tegen september 2019 met de nieuwe database te kunnen starten.
De competitie leiders hebben de nieuwe database kunnen testen en hun opmerkingen kunnen geven.
Op de SAV wordt de stand van zaken van het nieuwe database toegelicht.
Er moet nu een keuze gemaakt worden voor het ontwikkelen van het digitaal wedstrijdblad, er blijven
momenteel nog 2 mogelijke aanbieders over. De volgende weken wordt de knoop doorgehakt.
10. Fair-Play-project
De campagne wordt opgestart bij het IRT-Tornooi op Paasmandag in Houthalen. Er moeten nog een paar
kleine aanpassingen plaatsvinden in de kleuren van de vooropgestelde affiches.
De bedoeling is affiches en banners te maken zoals t-shirts voor scheidsrechters en trainers. Het eerste
doel is de bewustwording van spelers/supporters/….
De RVB verwacht een raming van de kosten voordat zij hun goedkeuring kunnen geven voor het
vooropgestelde budget.
Er is ook een mogelijkheid dat de campagne gedeeltelijk gedragen wordt door de Regio’s zodra het logo
beschikbaar is.
11. Voorbereidingen SAV van mei 22
Agenda
− Er wordt een agenda opgesteld, die uiterlijk op vrijdag 19 april naar de secretarissen van de clubs
gemaild wordt.
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−

Er is een uiteenzetting over het Verenigingswerk voorzien van 19.00 u tot 20.30 u. Iedereen is
uitgenodigd.

Mandaten
− Er zijn 4 leden van wie de mandaten hervallen. Twee hiervan wensen hun mandaten ter
beschikking te stellen.
− De nieuwe kandidaturen worden opengesteld. De procedure is als volgt: Uittreksel uit de
“Statuten van de Vlaamse Handbal Vereniging vzw”, Art. 5.1.3. Samenstelling Raad van Bestuur
(RVB):
“De kandidaturen voor het mandaat van bestuurder moeten bij de maatschappelijke
zetel van de VHV ingediend worden uiterlijk 30 kalenderdagen voorafgaand aan de SAV,
hetzij door een Regio Bestuur, hetzij door de RVB, hetzij in eigen naam. Om aanvaard te
kunnen worden, moet het curriculum vitae van elke kandidaat bij de kandidatuur
gevoegd worden. De kandidatuur zal beoordeeld worden binnen de RVB op zijn
ontvankelijkheid op basis van de gestelde vormvereisten. Teneinde de continuïteit van
de werking te waarborgen, vervalt tweejaarlijks het mandaat van de helft (afwisselend
een keer 5 en vervolgens 6) van de bestuurders. Bij tussentijdse verkiezingen wordt de
termijn beperkt tot de resterende looptijd van het vrijgekomen mandaat.”
12. Varia:
Er werd een verdeling gemaakt tussen de leden van de RVB om aanwezig te zijn om de medailles/bekers
aan de nieuwe kampioenen te overhandigen. Deze zijn ter beschikking op de VHV.
Er werd nogmaals duidelijk gesteld dat sommige vragen van clubs naar de verkeerde mensen verstuurd
worden. Het is belangrijk dat ze dan naar de verantwoordelijken verstuurd worden (zie vraag van een
club naar de VHV ivm het dragen van een masker op een wedstrijd), deze vraag moet doorgespeeld
worden naar de chef Scheidsrechters Philip Hendrix.
Giannoula Tzakitzidis meldt dat alle wijzigingen in het reglement in orde moeten zijn tegen de volgende
RVB op 06 mei 2019 om goedgekeurd te kunnen worden op de volgende SAV.

5.2 Verslag: Raad van Bestuur 06 mei 2019
Aanwezig: Giannoula Tsakitzidis, Tom Lovink, Marc Van de Mierde, Philip Hendrix, Filip Soetaert, Bart Danhieux,
Tim Mogal, Jan Stryckers Ambtshalve: Alex De Brauwer, Tina Muyllaert
Verontschuldigd: Christof Claes, Erwin Dirkx
1. Opening door de voorzitter
Proficiat aan alle kampioenen:
Liga 3: HC Olva Brugge
Liga 2: Elita Lebbeke
Liga 1: Achilles Bocholt
Liga Dames: HC Atomix
Dames Reserven: DHW United Antwerpen
Dames 2de nationale: Uilenspiegel HV
Bekerwinnaars: Achilles Bocholt en HB Sint-Truiden
2. Verslag vorige vergadering
Nodige aanpassingen worden rechtstreeks uitgevoerd en verslag mag vervolgens gepubliceerd worden.
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3. Kennismakingsmoment met bondsprocureur + update tuchtreglement
Heeft op laatste moment moeten afzeggen omwille van privéredenen. Zal op volgende RvB aanwezig zijn.
4. Bespreking nieuwe kandidaturen voor RvB (zie bijlagen)
Iedereen heeft kandidaturen gekregen en aanvaardt en deze zullen vervolgens voorgedragen worden op
de AV.
Bart wenst Filip en Christof alvast te bedanken voor de vele jaren inzet en zal hen ook op AV officieel
bedanken.
5. Stemming van de reglementswijzigingen (zie bijlage)
Mbt de damescompetitie is de reglementswijziging grondig besproken binnen de cel competitie en kan
deze als goedgekeurd worden beschouwd.
Het openstellen van het gebruik van het reserveweekend voor VHV-jeugdcompetitie vanaf 01/04 vanaf
seizoen 2019-2020 wordt goedgekeurd, zij het dat dit nog steeds in onderling akkoord van de clubs moet
gebeuren.
Verplicht tonen van identiteitskaart voor aanvang van elke wedstrijd zal vanaf start volgend
competitieseizoen ingevoerd worden vanaf competitieleeftijd (U12):
− procedure maken hierover voor scheidsrechter en tafelofficials door secretariaat
− wijzigingen opnemen in bijscholing secretaris/tijdswaarnemer
Reglementsaanpassing voor mensen zonder verblijfsvergunning.
Alle reglementswijzigingen zullen samen overzichtelijk in 1 editie van HB7 verschijnen.
6. Evaluatie Interland/BvB
Alles is vlot verlopen en samenwerking was optimaal met LFH.
7. Financiën: (Alex)
Feedback controle door commissaris
− Jonas van Hoof heeft boekhouding uitvoerig bekeken en goedgekeurd.
Jaarrekening 2018
− P6: positief resultaat zorgt voor overschot van 121.000 wat vooral te danken is aan lage
personeelskosten en afrekening subsidies 2017.
Voorstel nieuwe bijdragen JSF (zie bijlage)
− Enkele zaken die meespelen in het herdenken van het concept van de bijdragen:
o Minder subsidies komende jaren vanuit Sport Vlaanderen
o Nu heel wat ploegen die geen bijdrage leveren aan het JSF
Voorstel 1 waarbij alle ploegen bijdrage moeten leveren, ook R-ploegen wordt principieel
goedgekeurd, mits uitbreiding ook naar dames reserven met ingang vanaf seizoen 2020-2021 en
zal voor invoering nog verder gedetailleerd uitgewerkt worden door het beheerscomité JSF
De andere voorstellen worden in huidige status niet weerhouden
o Voorstel met betrekking tot het budget van de KBHB 2019-2024 zal op 16/05 voorgelegd
worden op het PUC en op een volgende RvB teruggekoppeld worden
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8. IT-commissie
Vorige bijeenkomst werden enkele clubsecretarissen uitgenodigd om database uitvoerig te testen onder
deskundige begeleiding van Marc en Christof en hebben hier allemaal positieve feedback op gegeven.
Op de M14-eindronden heeft Marc een eerste officiële test uitgevoerd met positieve resultaten.
Woensdag terug bijeenkomst mét competitieleiders om tijdslijn en dergelijke verder degelijk uit te
werken.
Op Av zal Tom een Flow-chart met alle acties tot op heden en gepland in de nabije toekomst tonen en
ook aangeven dat we gefaseerd ‘live’ zullen gaan.
9. Stemming nieuwe clubs
Inschrijvingen van zowel Harelbeke, Tielt-Aarsele, Lummen als Beringen worden goedgekeurd en zullen
voorgelegd worden ter stemming op de AV.
10. G-handbal
Oprichting nieuwe werkgroep nav aantal vragen van bepaalde clubs zodat er een degelijk beleid
uitgewerkt kan worden in de toekomst. Deze werkgroep zal ook opgenomen worden in de heractivatie
van de cel breedtesport.
11. Competitierooster (zie bijlage)
Wordt goedgekeurd zoals voorgesteld
12. Overzicht bestaande cellen
Topsportcel zal terug geactiveerd worden door Bart en Jelle.
Technisch scheidsrechterscomité mag geschrapt worden.
Cel breedtesport terug activeren.
Secretariaat zal algemeen protocol opstellen voor celwerking en de info op de site terug bijwerken.
13. Varia:
Verplaatsingskosten SR’s zal eerst op PUC besproken worden
− Paritair scheidsrechtercommissie zal dit bespreken en eventueel met voorstel komen
− Voor vergoeding van 0.20 per persoon komt dit overeen met huidig blokkensysteem
Iedereen van RvB wordt op volgende AV verwacht met volgende agendapunten
− Introductie (Bart) o It-commissie (Tom)
− Scheidsrechters en de veranderingen hierrond
− Financiën
o Ontslaan van commissaris
o Goedkeuring jaarrekening
−

Stemmingen/herverkiezingen leden en clubs

Herbekijken bijdragen van de clubs tov de opleidingen (jeugd)SR naar toekomst toe.
Nieuwe druk van de spelregels (nakijken van kosten vorige keer).
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Driehoekstornooi bij de heren zal wedstrijd worden want Aalst wenst niet deel te nemen. Gaat dus tussen
Merksem en Nelo:
− Merksem wenst te organiseren op 18/05, stelt Nelo andere datum voor? Ofwel Nelo op 11/05,
ofwel 18/05 te Merksem. Als alternatief 25/05 naar voor schuiven
− Geen vice-kampioen vragen om deel te nemen aan driehoekstornooi
Erop letten dat er geen interne mails verstuurd worden naar niet-betrokkenen
Kostenplaatje Handbal X-tra verder uitklaren tegen volgende RvB door secretariaat
Voor Bart is voorzittersrol momenteel ontzettend zwaar, maar hij wil dit met veel inzet blijven doen tot
er iemand anders zich aanbiedt.

5.3 Verslag: Raad van Bestuur 03 juni 2019
Aanwezig: Raf Baudewijns, Patrick Boes, Marc Vander Mierde, Giannoula Tsakitzidis, Erwin Dirkx, Tom Lovink,
Jan Stryckers, Tim Mogal, Bart Danhieux
Ambtshalve aanwezig: Philip Hendrix, Alex De Brauwer, Tina Muyllaert
Aanwezig op uitnodiging: Wouter Van den Bosch
1. Opening door de voorzitter
Dikke proficiat aan alle kampioenen en bekerwinnaars. Vervolgens geeft Bart het woord aan Wouter.
2. Kennismaking met bondsprocureur Wouter Van den Bosch + update tuchtreglement
Na zichzelf even kort voor te stellen neemt Wouter graag van de gelegenheid gebruik om een paar
pijnpunten binnen de reglementen aan te halen die het werken voor hem als bondsprocureur niet
makkelijker maken.
Tina noteert deze zaken en bezorgt deze aan de cel reglementen die zich hier verder over zullen buigen.
Wel wordt alvast beslist dat Wouter zijn opmerkingen meer dan terecht zijn en er inderdaad dringend
werk van gemaakt moet worden om onze reglementen terug helemaal op punt te stellen.
Het voorstel om te investeren in professionele opmaak en hier budget voor te voorzien, wordt aanvaard
door de voltallige RvB waarbij dient uitgegaan te worden van een dynamisch proces.
3. Goedkeuring verslag vorige vergadering
Punten worden aangepast en vervolgens wordt het verslag goedgekeurd.
4. Goedkeuring verslag SAV 22/05/2019 (zie bijlage)
Goedkeuring wordt verzet naar volgende RvB.
5. Voorstelling nieuwe leden RvB
Raf was niet aanwezig op SAV en stelt zich kort even voor.
6. Financiën
Bijdragen clubs ikv JSF
− Voorstel zoals nu voorhanden wordt goedgekeurd en kan geïmplementeerd worden vanaf seizoen
2020-2021 gezien ledenbijdragen ondertussen gestemd zijn via SAV.
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Voorstel mbt bijdragen KBHB
− Alex presenteert zijn voorstel adhv een PowerPoint waarin duidelijk een aantal zaken naar voren
springen mbt het budget van KBHB (en dus in 2de instantie ook VHV) wanneer we alles op zijn
beloop zouden laten.
− Is ondertussen ook reeds principeakkoord met LFH over dit voorstel.
− Worden door enkele mensen kanttekeningen bij geplaatst, voornamelijk wat de datum voor het
in voege treden betreft.
7. Verdeling taken en functies binnen RvB + cellen (zie bijlage)
Opengestelde functies voor RvB worden na stemming als volgt ingevuld:
− Voorzitter: Bart Danhieux
− Ondervoorzitter: Marc Vander Mierde
− Vertegenwoordiger PUC: Jan Stryckers
− Plaatsvervanger voor PUC: Erwin Dirkx en Giannoula Tsakitzidis
− Chef scheidsrechter: Philip Hendrix
− Penningmeester: Alex De Brauwer
Invulling cellen werd verder aangepast en zal meegegeven worden als bijlage en aangepast op website.
8. Opvolging IT-commissie
De nieuwe handleiding clubsecretaris voor nieuwe seizoen (zie bijlage) zal door de experten nog een
laatste maal aan een grondige screening onderworpen worden en mag vervolgens gepubliceerd via de
website.
9. Kosten handbal X-tra (zie bijlage)
Voorstel gedrukte versie versus online-versie wordt besproken en geoordeeld dat er misschien breder over
nagedacht moet worden dan de tot nu toe gebruikte kanalen. Handbal X-tra kan bijvoorbeeld ook via link
in mail aan alle leden apart doorgestuurd worden; deze link ook op clubwebsites laten zetten? Daarnaast
wordt besloten dat het misschien een goed idee is om de artikels via sociale media te verspreiden zodat
dit een echt levend verhaal kan worden waarbij we artikel per artikel kunnen lanceren. Deze kan dan 4
maal per jaar gebundeld op de site verschijnen als een ‘klassieke’ handbal X-tra en/of doorgestuurd
worden aan alle leden?
10. GDPR- uitwerken deel 2 van beleidsopdracht
Na de inhaalbeweging om alvast met het eerste deel van deze beleidsopdracht in orde te zijn, dient er
nu werk gemaakt te worden van deel 2 van deze opdracht die een heel aantal juridische zaken omvat.
Tina heeft hiertoe een bedrijf dat gespecialiseerd is in begeleiding rond GDPR uitgenodigd om de
mogelijkheden te bekijken en heeft zo een offerte van hen ontvangen voor het uitvoeren van een scan
van de manier waarop onze federatie op dit ogenblik omgaat met gevoelige gegevens en het opstellen
van een rapport dat onze federatie in staat moet stellen de verdere nodige stappen in orde te brengen.
Ze voorzien achteraf ook nog in een beperkte begeleiding indien gewenst. Voltallige RvB gaat akkoord
met de offerte.
11. Overlopen actieplan AM (zie bijlage)
Wordt verschoven naar volgende RvB.
12. Varia:
Spelers zonder verblijfsvergunning
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−

Na opvraging van adviezen aan VSF en Sport Vlaanderen wordt vastgesteld dat een aansluiting
niet kan worden geweigerd, het spelen op wedstrijden wel (als recreant kan bijvoorbeeld wel).
Belangrijk is om richtlijnen vanuit Sport Vlaanderen hierin te volgen.

Aanpassing reglementen
− Zie punt 2: kennismaking bondsprocureur.
Winnaars OWAVB-competitie in de bloemetjes/beker?
− Is bevoegdheid van regiobesturen van AVB en OW.
Antwoord op vraag over jaarrekening aan alle clubs zal door Alex geformuleerd worden zodat Tessa dit
via mail aan alle clubsecretarissen kan doorgeven.
Verenigingswerk: momenteel in testfase met finales en loopt wel goed en kunnen zo 01/08 verder gaan
met ganse groep scheidsrechters.
− Studenten nog wel lastige groep want kan momenteel enkel vrijwilligersvergoeding mogelijk.
Binnen AVB zijn er opmerkingen gekomen mbt het wegvallen van de cursus tafelofficial en mbt het feit
dat deze momenteel veel te veel gericht is op het scheidsrechterwezen. Ook de mogelijkheid om de
cursus op 1 dag te kunnen geven, moet bekeken worden.
Aangetekende zendingen kunnen ondertussen ook via mail: deze mogelijkheid zal door secretariaat nader
bekeken worden en indien mogelijk geactiveerd.
G-sport hoort mee onder breedtesport te vallen en mag hier geen losgekoppeld idee van vormen.
Voorstel van Giannoula om 3 uur te rekenen voor een RvB ipv de huidige vooropgestelde 2 uur nu.
− Moet mogelijk zijn wanneer bureau in toekomst via skype doorgaat op donderdag voor de RvB om
reeds om 19u30 af te spreken en zo het uur om af te sluiten toch binnen de perken te houden.
Agenda voor RvB wordt gevraagd om 1 week op voorhand te bezorgen, met al zoveel als mogelijk de
nodige bijlagen.
Vraag via Philip gesteld over de bestraffing bij M15 voor de verschillende wedstrijdhelften die als aparte
‘sets’ beschouwd worden met eigen puntentelling per ‘set’. Hierover wordt geoordeeld dat gezien deze
officieel beschouwd wordt als 1 wedstrijd en deze ook op 1 wedstrijdblad wordt ingevuld, het dus logisch
is om de bestraffing verder te laten lopen.
Datum volgende vergadering: 19/08 om 19u30 in Elewijt Center te Zemst.
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