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Voorwoord van de voorzitter

Dames en Heren,
Beste Handbalvrienden,
In juni vorig jaar ben ik aan een nieuw avontuur begonnen binnen de RvB van de VHV. Toen
men mij vroeg om de functie van voorzitter waar te nemen, heb ik toch eerst even moeten
nadenken, maar ben ik toch vrij snel ingegaan op dat voorstel. Vooral omdat ik vond dat we
de reeds ingezette weg moesten verderzetten. Ik heb toen wel voor mezelf beslist dat ik dit
enkel zou doen indien ik over een sterke ploeg zou beschikken, zowel binnen de RvB maar
zeker ook op het secretariaat.
Wanneer je aan het hoofd van een organisatie staat moeten er knopen worden doorgehakt.
De ene keer is dat al wat leuker dan de andere keer. Zo hebben we vorige week binnen het
bureau van de Raad van Bestuur een moeilijke en een ingrijpende beslissing moeten nemen
en hebben we de arbeidsovereenkomst met Anne Louis beëindigd. Anne werd in oktober
aangesteld om samen met Tina het algemeen management van het secretariaat waar te
nemen. Een duobaan die in het begin zeer goed werkte.
Stapsgewijs zijn beide algemeen managers gegroeid in hun job en creëerden ze een eigen
werkwijze met als voornaamste doelstelling het secretariaat goed te laten draaien in functie
van de clubs. Met grote voldoening kan ik zeggen dat beide dames daar zeer goed in geslaagd
zijn en dat er nu een goede werking is op het secretariaat en een goede wisselwerking met de
clubs.
Net om die goede werking te kunnen garanderen hebben we vorige week deze zware
beslissing moeten nemen.
Deze avond komen verschillende personen aan het woord en zullen zij meer uitleg geven over
bepaalde projecten die op vandaag lopen.
Alex geeft jullie straks een overzicht van de financiële situatie van de VHV, dus voor vragen
daarover verwijs ik graag naar hem en/of Tim.
Ook de mensen van onze IT-cel komen aan het woord. Zij geven jullie een stand van zaken van
de vernieuwing van onze database. Bij deze wil ik ook graag Tom, Marc en Christof
uitdrukkelijk bedanken voor hun medewerking voor dit project. Bij het begin van dit seizoen
had ik er op aangedrongen dat we dit zouden verwezenlijken en ik ben dan ook heel blij en
fier dat we hierin geslaagd zijn.
Daarnaast is er ook een competitiehervorming doorgevoerd bij de meisjes op regio en VHVniveau. Dit is het resultaat van een positieve regio-overschrijdende samenwerking. Volgend
seizoen volgen verschillende evaluatiemomenten, zowel na het regio-gedeelte als de VHVcompetitie. Voor dit project wil ik in het bijzonder Giannoula bedanken maar ook alle
competitieleiders en clubs die hieraan hebben meegewerkt.
Vlaamse Handbalvereniging vzw
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Op KBHB-niveau staan we ook niet stil. Ondanks het feit dat onze voorzitter, Piet Moons, zoals
de meesten onder jullie wel weten, herstellende is van een hartaanval gaan we zeker verder
op de ingeslagen weg. Dit betekent dat we de selectiewerking verder willen uitbouwen, wat
zou moeten resulteren in mooie resultaten voor onze Red Wolves en Black Arrows.
In 2020 ruilen Sportoase Leuven in voor de Lotto Arena in Antwerpen als thuisbasis voor onze
Nationale ploeg. Ik doe nu al een oproep om massaal deze wedstrijden bij te wonen. Onze
Nationale ploeg is immers ons eerste uithangbord naar de buitenwereld.
Vergeet ook niet het Gala van de Speler en Speelster van het Jaar op 7 juni in Sint-Truiden.
Bestuursleden, spelers, speelsters, stafleden, supporters en alle leden van de VHV zijn immers
welkom op dit event. Naast de vele prijzen voor spelers en coaches van het jaar, zullen ook de
clubs die het best scoren voor het JSF in de bloemetjes worden gezet. De inkom is gratis.
We zullen ook verder aandacht besteden aan onze breedtesport en een groei van het aantal
leden is nog steeds één van de doelstellingen van de VHV. Het is daarom leuk om te merken
dat er nieuwe initiatieven zoals G-sport, Rolstoelhandbal en FIT-handbal stilaan vorm krijgen.
Onlangs is er een initiatief gestart om een duidelijk kader te creëren en ondersteuning te
bieden voor de clubs die G-sport aanbieden.
Tot slot wil ik graag nog enkele mensen uitdrukkelijk bedanken die besloten hebben om hun
mandaat niet te verlengen.
Christof Claes en Filip Soetaert.
Graag doe ik ook dus nog eens een oproep naar mensen die onze RvB willen versterken. Straks
zullen alvast enkele nieuwe kandidaten zich kort even voorstellen.
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Competitie 2017-2018
2.1

BENE-League
2.1.1

Heren
Achilles Bocholt

2.2

Kampioen
2.2.1

1e nationale:
2e nationale:
Liga 1:
Liga 2:
Liga 3:

Achilles Bocholt
Apolloon Kortrijk
HBC Izegem
HC Atomix
HC ‘t Noorden

2.2.2
1e nationale:
2e nationale:
Liga:

2.3

Heren

Dames
HB Sint-Truiden
DHC Overpelt
Sporting NeLo

Beker
2.3.1

Heren

Hubo Initia Hasselt – HC Visé BM

2.3.2

Dames

Hubo Initia Hasselt – HB Sint-Truiden

2.4
M14
J14
M16
J16
M19
J18

32 – 23

19 – 28

VHV-jeugdfinales

Achilles Bocholt – Apolloon Kortrijk
Sasja HC – Hubo Initia Hasselt
DHC Overpelt – HC Schoten
Hubo Initia Hasselt – HBC Evergem
DHC Overpelt – HV Uilenspiegel
HC Atomix – HK Waasmunster

Vlaamse Handbalvereniging vzw
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25 – 23
13 – 19
35 – 36
29 – 34
34 – 16
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2.5

2019 World Championship
2.5.1 Heren

25/10/2017
29/10/2017
04/01/2018
07/01/2018
10/01/2018
14/01/2018

2.6

Turkije – België
België – Nederland
België – Griekenland
Griekenland – België
België – Turkije
Nederland – België

27 – 27
25 – 26
33 – 28
24 – 26
27 – 21
33 – 30

EHF Cup
2.6.1

Heren

Kwalificatieronde 1
02/09/2017
03/09/2017

RK Partizan 1949 Tivat – Achilles Bocholt
Achilles Bocholt – RK Partizan 1949 Tivat

19 – 38
32 – 20

Kwalificatieronde 2
07/10/2017
14/10/2017

Achilles Bocholt – Cocks
Cocks – Achilles Bocholt

40 – 35
37 – 25

2.6.2
Kwalificatieronde 1
09/09/2017
17/09/2017

2.7

Dames
HSG Blomberg-Lippe – HB Sint-Truiden
HB Sint-Truiden – HSG Blomberg-Lippe

Challenge Cup
2.7.1

Heren

Kwalificatieronde 3
18/11/2017
19/11/2017

HC Visé BM – PGU-Kartina TV Tiraspol
PGU-Kartina TV Tiraspol – HC Visé BM

Laatste 16
10/02/2018
18/02/2018

AHC Potaissa Turda – HC Visé BM
HC Visé BM – AHC Potaissa Turda

2.7.2
3de ronde
18/11/2017
19/11/2017

46 – 19
16 – 42

38 – 31
32 – 41

44 – 24
29 – 24

Dames
Handball Fémina Visé – Kristianstad Handball Klubb
Kristianstad Handball Klubb – Handball Fémina Visé

Vlaamse Handbalvereniging vzw
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Technisch verslag

Technisch verslag
3.1

Heren
3.1.1

Senioren (Red Wolves)

WK 2019: kwalificatiepoule
•
•
•
•

04.01.2018 België – Griekenland 33-28
07.01.2018 Griekenland – België 24-26
10.01.2018 België – Turkije 27-21
14.01.2018 Nederland – België 33-30

EK 2020 : kwalificatiepoule
•
•

24.10.2018 Servië - België 27-27
28.10.2018 België – Kroatië 25-30

Riga Council Cup : 27-29/12/2018
•
•
•

Letland – België18-28
Egypte – België 28-19
België – Oekraïne 28-23

3.1.2

Men 17 (2002-2003)

3-landentornooi Lokeren : 22-23/12/2018
•
•

België – Nederland 28-30
België – Luxemburg 29-22

3.1.3

Men 18 (2000-2001)

Interpôles (FRA) : 4-10/03/2018
•
•
•
•
•

België – Réunion 35-24
België – Occitanië 26-36
België - Île de France 30-38
België – Nouvelle Aquitaine 27-30
België – Antilles 32-35

Vlaamse Handbalvereniging vzw
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3.1.4

Men 20 (1998-1999)

4-landentornooi Polen : 2-4/04/2018
•
•
•

Polen – België 31-18
Tsjechië – België 31-22
Roemenië – België 38-26
3.2

Dames
3.2.1

Women 19

EHF/IHF Women’s Trophy (Tuzla, Bosnië-Herzegovina) : 29/05 – 03/06/2018
1. Groepsfase
• Estland – België 18-31
• België – Moldavië 37-28
• België – Cyprus 27-18
2. Halve finale
• België – Luxemburg 32-20
3. Finale
• Bosnië-Herzegovina – België 27-26

Vlaamse Handbalvereniging vzw
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VHV in cijfers (statistiek op 31-12-2018)
Verschil
Percentage
18-19
Man 4823 4852 5081 5092 5206 5259
53
1,01%
Vrouw 2329 2438 2637 2629 2723 2836
113
3,98%
7152 7290 7718 7721 7930 8095
165
2,04%
2014 2015 2016 2017 2018 2019

Totaal

Spelers

Nietspelers

Man 4080 4105 4316 4301 4308 4504
Vrouw 1917 2025 2198 2183 2255 2379
5997 6130 6514 6484 6563 6883

196
124
320

4,35%
5,21%
4,65%

Man

756

-45

-5,95%

412 413 439 446 456 456
1155 1160 1204 1237 1257 1212

0
-45

0,00%
-3,71%

<12
593 643 601 558 472 654
12-16 467 476 749 551 563 577
>16
1355 1384 1347 1575 1705 1669
2415 2503 2697 2684 2740 2900

182
14
-36
160

27,83%
2,43%
-2,16%
5,52%

63
50
-21
92

21,36%
14,08%
-1,98%
5,37%

468

141

30,13%

353 377 393 354 340 271
842 796 745 884 982 928
1583 1598 1591 1529 1649 1667

-69
-54
18

-25,46%
-5,82%
1,08%

264

83

31,44%

204 245 284 270 289 242
647 652 559 639 658 643
1111 1144 1119 1114 1128 1149

-47
-15
21

-19,42%
-2,33%
1,83%

Vrouw

Limburg

Antwerpen <12
12-16
>16

Oost<12
Vlaanderen
12-16
>16

West<12
Vlaanderen
12-16
>16

Vlaams
Brabant

743

747

765

791

801

370 415 403 314 232 295
250 263 375 372 305 355
890 922 932 1041 1083 1062
1510 1600 1710 1727 1620 1712
388

260

425

247

453

276

291

205

327

181

<12

178

175

223

140

100

134

34

25,37%

12-16
>16

116
204
498

116
230
521

134
250
607

124
280
544

177
312
589

175
331
640

-2
19
51

-1,14%
5,74%
7,97%
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Jaarrekening VHV
5.1

Balans per 31.12.2018

Vlaamse handbalvereniging
Dr. Vanderhoeydonckstraat 48
BE-3560 Lummen
BE0417.063.079

ACTIVA
Vaste Activa
Immateriële vaste activa

2018

2017

59283,68
46889,71

70042,48
7156271,59

21000000 Kosten van onderzoek en ontwikkeling
21009000 afschrijving IMV
Materiele vaste activa
Installaties, machines en uitrusting

69.653,47
22.763,76
5.641,07

6.584,81

23100000 Technologisch materiaal: Aanschaffingswaarde
23100009 Technologisch materiaal: Afschrijvingen
23110000 Sportmateriaal: Aanschaffingswaarde
23110009 Sportmateriaal: Afschrijvingen
23220000 Didactisch materiaal NVE: Aanschaffingswaarde
23220009 Didactisch materiaal NVE: Afschrijvingen
Meubilair en rollend materieel
24100000 Voertuigen: Aanschaffingswaarde
24100009 Voertuigen: Afschrijvingen
24110000 Meubilair: Aanschaffingswaarde
24119000 Meubilair: Afschrijvingen
Financiële vaste activa
Andere financiële vaste activa

40.386,28
35.871,47
5.566,00
4.439,74
2.986,12
2.986,12

35.710,59
31.431,79
5.566,00
3.259,99
2.986,12
2.986,12

28810000 Waarborg huur
Vlottende activa
Vorderingen op ten hoogste 1 jaar
Handelsvorderingen

69.653,47
13.381,88
7.443,97

97 8.820,89

1.802,90
577,15
577,15
7.317,77
5.514,87

2.236,08
577,15
577,15
7.317,77
5.081,69

4.950,00
4.950,00

4.950,00
4.950,00

4.950,00

4.950,00
597.860,72
174.855,99

474.216,75
101.281,05

51.684,61

45.384,03

40000000 Handelsdebiteuren
40400000 Te innen opbrengsten
Overige vorderingen

5.328,42
57.013,03

26.738,59
18.645,44

41300000 Te ontvangen subsidies
41302000 Te ontvangen subsidies: basissubsidie SV
41303000 Te ontvangen subsidies: jeugdsportfonds
41500000 Niet-rentedragende vordering of gekoppel
41600010 Diverse vordering - KBHB

49.302,02
39.869,36
14.000,00
20.000,00
0,00

123.171,38

Liquide middelen
Overlopende rekeningen
TOTAAL DER ACTIVA

Vlaamse Handbalvereniging vzw

55.897,02
25.706,59
0
10.190,43
0
20.000,00

410.533,71

344.873,74

12.471,02

28.061,96

657.144,40

544.259,23
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Vlaamse handbalvereniging
Dr. Vanderhoeydonckstraat 48
BE-3560 Lummen
BE0417.063.079

PASSIVA
Eigen vermogen
Fondsen van de vereniging
Permanente fin. ontvangen in contanten

109.347,80
109.347,80

10110000 Permanente financiering ontvangen in contanten
Bestemde fondsen

109.347,80

109.347,80
109.347,80
109.347,80

80.725,56

74.461,70

13000002 bestemd fonds digitaal wedstrijdblad
13100000 Fondsen bestemd voor sociaal passief
13200000 Andere bestemde fondsen JSF
Overgedragen resultaat
Schulden
Schulden op ten hoogste 1 jaar
Handelsschulden

5.000,00
40.000,00
35.725,56

68.380,60

120.343,50

44000000 Leveranciers
44400000 Te ontvangen facturen
44400001 op te maken cn jsf
44400002 op te maken cn

7.903,73
2.006,71
57.370,16
1.100,00

47.471,45
16.625,04
56.047,01
200,00

123.406,47
343.664,57
158.145,61

Schulden mbt belastingen

34.176,02
394.625,75
271.238,52

11.419,92

45000000 Geraamd bedrag der belastingschulden
45110000 BTW r/c credit
45300000 Ingehouden voorheffingen

343,7
485,33
10.590,89

Bezoldigingen en sociale lasten

1.689,39
0
689,39
0

42.415,09

45400000 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
45500000 Bezoldigingen
45600000 Vakantiegeld
Andere schulden

7.489,65
9,41
34.934,85

48300000 Terug te betalen subsidies
48810100 Opbouw waarborg
48810200 Waarborgen Beneleague 2017-2018
48810300 waarborgen beroepscommissie
48912020 Diverse andere schulden: nt rentedragen

0
34.400,00
0
200
1.330,00

25.205,66
21.284,60
5.701,63
40.788,63

35.930,00

Overlopende rekeningen
TOTAAL DER PASSIVA

Vlaamse Handbalvereniging vzw

5.000,00
40.000,00
29.461,70

123.999,97
36.134,97
34.500,00
30.000,00
225,00
23.140,00

185.518,96

123.387,23

657.144,40

544.259,23
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5.2

Resultaat 2018

Vlaamse handbalvereniging
Dr. Vanderhoeydonckstraat 48
BE-3560 Lummen
BE0417.063.079
2018

2017

RESULTATENREKENING
Bedrijfsopbrengsten

1.145.264

Omzet
Verzekering leden clubs

119.533

126.013

93.139

95.635

26.394

30.379

Inkomgelden
Andere

993.171

0

Lidgelden en subsidies

965.924

825.135

Bijdragen clubs

238.177

232.373

Subsidie jeugdsport

140.000

101.904

Basissubsidie sport vlaanderen

374.572

314.518

Subsidies Sport Vlaanderen projecten

168.858

0

Subsidies Ministerie Vlaamse Gemeenschap

25.631

28.554

Overige

18.686

147.785

Andere bedrijfsopbrengsten
Inkomsten sponsoring, TV-rechten, e.d.

59.807

42.023

0

250

Bijdrage deelnemers zomerstage

48.438

25.642

Overige

11.369

16.131

Bedrijfskosten

971.592

Diensten en diverse goederen

1.014.854

404.464

356.526

Huurgelden

42.637

35.590

Communicatie

44.765

39.165

Verzekering leden

90.779

95.635

Andere verzekeringen

3.590

7.669

Verplaatsingskosten

24.392

26.450

Dienstverlening en vrijwilligers

86.184

57.208

Vergaderkosten

12.439

11.886

Overige

99.678

82.923

Bezoldigingen en sociale lasten
Brutolonen

380.675

483.832

280.191

358.223

RSZ

84.871

111.683

Provisie vakantiegeld

-5.854

-14.068

Andere personeelskosten

21.467

27.994

Vlaamse Handbalvereniging vzw
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Afschrijvingen en waardeverminderingen
Andere bedrijfskosten
Subsidies JSF
Andere

Financiële kosten

17.884

171.019

156.612

164.483

150.969

6.536

5.642

Financieel resultaat
Financiële opbrengsten

15.434

257

257

374

269

-117

-88

Uitzonderlijk resultaat

-9.010

-9.010

Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa
Overige uitzonderlijke kosten
Uitzonderlijke opbrengsten
Belastingen
Resultaat van het boekjaar

181

181

3.931

3.931

652

652

3.831
-9.395

100

385

0
-1.072

-1.072
163.846

-26.085

RESULTAATVERWERKING
Overgedragen resultaat van het vorig boekjaar

-34.177

-8.092
-34.177

Onttrekking aan de bestemde fondsen

6.263.86

Over te dragen positief(negatief) resultaat

123.406.47

Vlaamse Handbalvereniging vzw
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5.3

Toelichting bij balans 2018

toelichting bij balans 2018

topsport
projecten
lotto 2015 KBHB
lotto 2016 KBHB
lotto 2017 KBHB

te ontvangen subsidies
3.500,00
6.518
16.442,22
10.865,42
11.976,68
49.302,02

JSF 2018

14.000,00
14.000,00
op te maken cn's

JSF 2018 aan clubs

56.047,00
56.047,00

verzekering BA+LO tot 7/2019
brandverzek. tot 11/2019
BA en LO 1/2019
zomerstage De Panne
kopieermachine 1/2019

over te dragen kosten
2.562,64
746,61
6.190,83
2.782,32
113,43
12.395,83

intresten en bonussen

verkregen opbrengsten
75,19
75,19

bankkosten en RV

toe te rekenen kosten
23,29
23,29
over te dragen
opbrengsten

inschrijvingsgelden
Ethias 1-7/2019 BA
Ethias 1-7/2019 promotie

82.783,75
98.159,52
4.552,40
185.495,67

Vlaamse Handbalvereniging vzw
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Jeugdsportfonds
6.1

Jeugdsportfonds 2017
JeugdSportFonds 2018

Eind 2017

35725,56

Ontvangsten
2018
VHV bijdrage
Sport Vlaanderen

62860
140000
202860

Uitgaven 2018
Aan clubs
Overhead (Sport Vlaanderen)
Clubsubsidie + beheerskosten
(VHV)

164482,67
18458,15
1838,98
184779,80

Eind 2018

53805,76
Bestemd fonds JSF
Overdracht naar 2019

6.2

35725,56
18080,20

Jeugdsportfonds 2018: prognose
JeugdSportFonds 2019 :
Prognose

Eind 2018

53805,76
Bestemd fonds JSF
Overdracht naar 2019

35725,56
18080,20

VHV bijdrage
Sport Vlaanderen

65170
85654,09

Ontvangsten
2019

150824,09
Uitgaven 2019
Aan clubs
Overhead (Sport Vlaanderen)
Beheerskosten (VHV)

155661,18
12848,11
395
168904,29

Eind 2019
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ARTIKEL
112.B

Voorstel bijdragen en boetes 2019 – 2020
BEDRAG
VHV

OMSCHRIJVING
Administratiekosten dossierwijziging:
publicitaire benaming

BENE-League/1°nat.:

335

2°nat.:

295

Liga 1 H:

152,5

Liga 2+3 H / Liga D

152,5

Regioreeks

30
15
130

112.C.2.d

niet publicitaire benaming
Terugbetaalbare waarborg bij aanvraag tot aanvaarding
Negatief saldo in de loop van laatste 5 jaar

112

Publicatie van voorstel tot schrapping

112.I

Supplementaire boete aan de te betalen schulden

124.

Maximumbedrag inkomgelden, inclusief taksen
1e Nat. heren
2° Nat. Heren + 1e Nat. Dames
2° Nat. Dames + Liga 1 Heren
Liga 2+3 Heren + Liga Dames + Regio heren en dames

125.A

125.A 2
262

Inschrijvingsgeld per ploeg
BENE-League heren
1e nat. heren
2° nat. heren
1ste nat. dames
Liga 1 heren
2° nat. dames
Liga 2 heren
Liga 3 heren
Reserveploeg 1e Nat.
Ligareeks dames
Regioreeksen heren + dames
J18/M19
VHV J18 A
J16/M16
VHV J16 A

60
27,5
15
12
10
8

800
1620
1355
1355
1020
740
740
560
435
530
420
90
115
55
80

Bijdrage per lid:
Competitief - 12 jaar

5,9

Recreatief -12 jaar

6,0

Competitief 12 - 16 jaar
Competitief + 16 jaar
Recreatief vanaf 12 jaar
Niet-spelend
Regio bijdrage per lid

Vlaamse Handbalvereniging vzw

8,6
13,4
9,0
11,7
2,0

17

BHB

125.A

125.A.2

Inschrijvingsgeld Beker van België
Per ronde opgeteld
1/64e
1/32e
1/16e
1/8e
1/4e
1/2e
Iedere club betaalt een forfaitair bedrag als tussenkomst in de
administratiekosten
BENE-League/nationaal

127

145 + 21% BTW

Landelijk

85 + 21% BTW

Regionaal

45 + 21% BTW

Lopende rekening: nalatigheidsintresten/maand

8,5

2de herinnering

32,5
125

Max limiet voor beslissingsrecht uitstel betaling
VHV: 131.G.3e Comparant - ontbrekende lidkaart
BHB: 131.G.2 Administratiekosten S.C. - B.C.
VHV: 131.G.9 Administratiekosten Sch.C.-Klachten
BHB: 131.G.8 Zittingskosten S.C. - B.C. - Sch.C.-Klachten
Minnelijke schikking
131.I.
Reiskosten voor comité- en bestuursleden en comparanten per km
Verslaggever, niet bediende verslag

142.B.1

2500
15
30
30
105
25
0,3
7

Dossierkosten

105

verplaatstingskosten per km

0,3

Jeugdsportfonds: inschrijvingsgeld per seniorenploeg:

Dames

BENE-League

1700

1° nat

1700

2° nat

1150

Liga 1

850

Liga 2+3

700

Regioreeks (P-ploegen)

225

Regioreeks (R-ploegen)

0

1° nat

1150

2e nat

700

Ligareeks

350

Regioreeks (P-ploegen)

170

Regioreeks (R ploegen)
Laattijdig indienen kwartaalaangiften/maand

0
40

153.D/BHB811 Waarborgsom voor het indienen van een klacht

75

212

Lidgeld individueel lid

10

241

niet juist en/of onvolledig ingevulde lidkaart

8

Lidkaart opgestuurd onder omslag

8

255

15
30
30
reële kost
50

Homologatiekosten

Heren

152.P

1,00%

1ste herinnering
Min tegoed

140

10
10
50
75
100
150

75

Gevalideerde fotokopieën van de lidkaarten
per kopie
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2

18

per zending tot 10

5

per zending boven 10

8

264

Administratiekosten (aanmaning schuldvereffening)

271

8,5

Verzekeringspremie per spelend lid:
Competitief + 16 jaar

20,80

Competitief 12 - 16 jaar

13,52

Competitief -12 jaar

5,20

Recreatief

2,60

Verzekeringspremie voor de sportpromotionele handbalacties per
club
355

361

37

521

522

522 B

523

Vrijwilligerspolis
Leveringsplicht scheidsrechter:
Boete per ontbrekende scheidsrechter:1x de SR-verg.x aantal
thuis-WR hoogstgerangsch. Ploegen
Alle onmiddellijk daarop volgende jaren 2 x de SR-verg.x aantal
thuis-WR hoogstgerangsch. Ploegen
Boete op afwezigheid, die niet verantwoord is of zonder afmelden
(per wed)
WR-verg
Vergoeding van SR-beoordelaars-rapporteurs
- Per begeleiding
- Reis -en verblijfkosten (tegen geldende kmvergoeding)
- Afwezigheid van de wedstrijdsecr./tijdopnemer
- Tafelofficial zonder geldige LICENTIE
- Geen aangesloten tafelofficial
Wedstrijdformulieren:
te laat opsturen per week te laat
nooit opgestuurd
onleesbaar (niet in drukletters)
onvolledig ingevuld: per onderdeel
foutief lidnummer
met een max. van
Een blok van 40 formulieren
Ontbrekende of beschadigde lidkaart, of niet-gelijkende foto
per kaart
met max. van
Niet bij de BHB aangesloten official op de bank:
puntenverlies +
eerste keer

80
40
1x
2x
WR-verg

WR-verg

20,80
65
15
65

65
15
65

15
100
15
15
15
45
10

15
100
15
15
15
45

3,15
15,75
Verlies ptn.
+
15

tweede keer

20

derde keer
Uitslagencentrale:
te laat of foutief door'sms'-en van de uitslag
niet door'sms'-en van de uitslag

25
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50

19

531

542

Niet dragen van rug -en/of borstnummers per ploeg/per wedstrijd
"Wielrennersbroek" niet in dezelfde kleur als de short
Nummering van de kledij
Verbandkoffer niet aanwezig
Onvolledige verbandk. (inh. zie comp.boek)

551

553

15
15
15
15

15
15
15
15

8

8

Terreinafgevaardigde géén 30 min. voor de wedstrijd aanwezig

15

15

Geen terreinafgevaardigde

30

30

Geen terreinafgevaardigde aangesloten bij bezochte club

30

30

Afwezigheid van bescherming van de officials en de bezoekers

50

50

Verbod officiële functie waar te nemen voor de club

32

554

555
VHV: 556.A
BHB: 57

Vandalisme en schade aan installaties
Boete buiten betalen van de schade
Wedstrijden met gesloten deuren

265
400

400

15
30
90
1300
130

15
30
90

558
561

Toelaten van een persoon die de toegang tot het terrein ontzegd
is:
1ste overtreding
2de overtreding
3de overtreding
Clubs die de vrije nieuwsgaring beperken
Vervalsing competitie
max

650

562

Daden van omkoperij:
1ste nat./BENE-league
2° nat.

3900
3390

Liga 1
Liga 2+3
Regioreeks
Jeugd

1575
785
395
210

1° nat.

2100

VHV: 557
BHB: 58

Heren:

Dames:

e

VHV: 615
BHB: 614

VHV: 616
BHB: 615

2 nat.

1575

Ligareeks
Regioreeks
Jeugd

785
210

Remgeld i.v.m. kalenderwijzigingen:
Als de aanvraag tot verschuiving na 01/09:
langer dan 15 dagen vooraf werd ingediend
tussen 15 dagen en 7 dagen vooraf werd ingediend
minder dan 7 dagen vooraf werd ingediend

25
50
77,5

25
50

meerdere verschuivingen van dezelfde aard in 1 aanvraag

max. 3x

max. 3x

650
1250

1250

Forfait:
Algemeen forfait per ploeg:
Voor 7 juli
méér dan 15 dagen voor 1ste wedstrijd
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minder dan 15 dagen voor 1ste wedstrijd
+ eventuele kosten van de benadeelde ploeg
Voor 1 bepaalde wedstrijd + ev. kosten van de benadeelde ploeg
(€ 0,9/km/pl)
Voor de overblijvende wedstrijden per wedstrijd - (met max. van)
Verplaatsingskosten/ploeg/km
VHV: 618
BHB: 617 –
618
625

626

VHV: 715
BHB: 725

Verplaatsingskosten/ploeg/km
Opstellen niet-gekwalif. speler:
forfait +
bij nieuwe overtreding (na in kennisstelling)
forfait +
bij nieuwe overtreding (na 2de in kennisstelling)
forfait +
Inlichtingen betreffende de kwalificatie van
wedstrijdformulier
Kopie
Gemengde ploeg zonder toelating

spelers

1800

1800

250
250 (1250)
0,90
0,90

250
250-(625)
0,90

65

65

100

100

250

250

2,50

2,50

2,50
35

2,50
35

per

BHB: 718

Afwezigheid van een geselecteerde speler

25

BHB: 72 en
73
811 - 821 bis

Gemengde ploeg zonder toelating

35

35

Klachten en beroepen: borgsom

75

75

84

Verbreking: borgsom

100

100

10

Algemene vergadering:
afwezig
vertegenwoordigd
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Promotie

Ledenstatistiek VHV
12/2013: 7001 leden
12/2016: 7626 leden

12/2014: 7151 leden
12/2017: 7820 leden

12/2015: 7250 leden
12/2018: 7902 leden

Er was een kleinere groei in 2018 in vergelijking met de voorgaande jaren. Doelstelling is om
in 2019 de kaap van de 8000 leden ruimschoots te ronden.
In 2018 werd gestart met een nieuwe jeugdkern in Beringen, die ondertussen tot een club is
uitgegroeid.
In Maasmechelen werd de jeugdwerking opnieuw opgestart. Een 30-tal kinderen zijn
onderstussen terug actief bij U8 tot U12.
Ook de voorbereidingen tot opstart van een jeugdkern in Zoersel werden in 2018 getroffen.
Momenteel (mei 2019) volgen een 15-tal spelers wekelijks initiaties.
Ook in Lier zijn er de eerste contacten gelegd om te starten op termijn.
In 2018 hadden we 2 projecten die ondersteund werden door Sport Vlaanderen:
streethandball en fithandbal

Streethandball
In 2018 hadden we 9224 deelnemers die participeerden aan het Street Handball project
binnen de schoolse context. Via een initiatie streethandball met aangepaste oefen- en
spelvormen, telkens afgesloten met enkele wedstrijdjes, werden de kinderen enthousiast
gemaakt voor handbal en voor de spectaculaire variant.
Vlaamse Handbalvereniging vzw
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Zowel in het voorjaar als najaar participeerden 11 clubs in het project, dit geeft dat een 35%
van de clubs die een jeugdwerking hebben deelnamen.
We deden ook een bevraging bij de clubs naar de instroom van nieuwe spelers/speelsters
ten gevolge van het streethandball project in de scholen. Hieruit bleek dat via het project in
dit jaar 301 kinderen de weg vonden naar de clubs die instapten.
Dankzij het project startten zowel in Beringen (nieuwe club) en Maasmechelen een volledige
nieuwe jeugdwerking op. Beringen zal vanaf volgend seizoen zelfs als volwaardige club
inschrijven in de competitie.
Ook tijdens de extern georganiseerde evenementen (Ket 2sport, Sportsterrendagen, Zomer
Sportpromotietoer,…) opteerden we om streethandball aan te bieden aan de deelnemers.
8469 deelnemers maakten via een actieve streethandball initiatie, telkens afgesloten door
een wedstrijdje kennis met deze attractie variant van de sport.
Voor evenementen is dat vergelijkbaar met het 2017. Bij de acties op school is er een
stijging met 50% naar bereik), wat aangeeft dat het project sinds de lancering in Regina
Paecis in op 2 oktober 2017 in een stroomversnelling is gekomen.
Ook binnen onze eigen evenementen (Scholentornooien ter promotie van de interlands Red
Wolves, Fithandbaldag, Kids Day, …) kwam werd het project gepromoot en streethandball
beoefend. Via deze weg hadden we een bijkomend bereik van 1960 kids, waarvan ruim 1500
voor de eerste keer kennis maakten met streethandball.
Tenslotte stonden de bijscholingen voor leerkrachten LO in 2018 in het teken van
streethandball om het zo duurzaam in de scholen te introduceren. In totaal 73 leerkrachten
LO namen deel (3 bijscholingen). We waren in het najaar ook aanwezig op een bijscholingsdag
van de collega’s van Parantee-Psylos. 35 clubmedewerkers namen enthousiast deel aan de
bijscholing waar veel elementen bruikbaar zijn binnen de G-sport.

Fithandbal
Er is een stijging van 19 naar 26 clubs die momenteel fithandbal (bijna 45% van de clubs)
aanbieden sinds begin 2017 (trainingen op regelmatige basis en/of deelname aan
recreatieve tornooien). Hiermee komen we kort bij de doelstelling van 50% (van de clubs die
fithandbal aanbieden). Gemiddeld telt een club 18 fithandballers, wat overeenkomt met
500 actieve fithandballers in Vlaanderen. Daarnaast tellen we gemiddeld 200 fithandballers
die nog niet zijn aangesloten (namen 1-malig of occasioneel deel aan een training/tornooi).
Er wordt een tornooikalender op Vlaamse niveau bijgehouden door Jeroen Kelders
(contactpersoon fithandbal voor de clubs die tornooien willen organiseren) en Gerrit
Vertommen (fithandbalcoördinator Vlaamse Handbalvereniging).
Vlaamse Handbalvereniging vzw
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Op zaterdag 22 juni werd de eerste editie van beach fithandbal (fit on the beach)
geïntroduceerd. Tijdens het beachtornooi van Arena Hechel (21 tot 23 juni) organiseerde de
VHV ism. de organiserende club een beachpoule voor fithandballers. 4 teams namen
hieraan deel (Atomix heren, Atomix dames, Arena en Houthalen).

Op 9 september 2018 stond de jaarlijkse fithandbaldag (uitnodiging zie bijlage 1) gepland in
Dilbeek ism. handbalclub Groot-Bijgaarden. De datum bleek wat vroeg gekozen op het
seizoen, wat leidde tot een beperkte opkomst (5 ploegen uit 3 clubs (GBSK, Merksem,
Lokeren). In 2019 zal de fithandbaldag doorgaan op 12 mei in Merksem. We zullen naast
de streethandball en de gewone 7/7 variant voor het eerst ook een familietornooi
organiseren. Daar kunnen (groot)ouders samen met hun kinderen een team vormen.

Kids day
De kids day ging door op 25 november in Heist o/d Berg.
We mochten 70 ploegen uit 24 clubs verwelkomen op deze ontmoetingsdag.

Sportkampen
In 2018 organiseerde de Vlaamse handbalvereniging 3 sportkampen binnen de beleidsfocus
sportkampen van Sport Vlaanderen.
Centrum sport Vlaanderen Genk
Data: 9 – 13 juli 2018 en 16 – 20 juli 2018
Beide kampen waren volzet met 52 deelnemers.
J-Club de Panne, trainingen in de sporthal De Panne
Data: 16 – 20 juli 2018
Ook dit kamp was volzet met 56 deelnemers.
In totaal waren er dus 160 deelnemers (tov. 97 deelnemers op 2 kampen in 2017).
Bedankt aan ieder die bijgedragen heeft aan de promotie van de handbalsport
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Overzicht vergaderingen
9.1

Raad van Bestuur
08/01/2018
05/02/2018
05/03/2018
07/05/2018
07/06/2018
25/06/2018
11/09/2018
09/10/2018
05/11/2018
03/12/2018

9.2

Sportcommissie
08/03/2018
19/12/2018

9.3

BENE-League
11/01/2018
22/02/2018
19/04/2018
17/05/2018
30/06/2018
01/11/2018
29/11/2018

9.4

Scheidsrechterscommissie
15/01/2018
19/03/2018
02/07/2018
04/09/2018
30/10/2018
04/12/2018

9.5

Beheerscomité JSF
06/07/2018
24/11/2018

9.6

Cel competitie
14/03/2018
02/05/2018
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Jaarverslagen Regio's
10.1 Regio Antwerpen – Vlaams Brabant

1. Objectieven 2018
1.1.

Algemeen
• RAVB komt naar je toe.
Een actievere rol van het regiobestuur naar de clubs toe. Clubbezoeken om samen de
werking te evalueren en oplossingen voor te stellen.
• Clubs actief steunen bij organisatie van initiaties en voeren van promotie.
• Clubs stimuleren tot meer samenwerking, bijvoorbeeld door een samengestelde ploeg of
uitlenen van spelers, of gezamenlijke deelname aan (internationale) tornooien.
• Club in de Kijker
Clubs centraal plaatsen door elke maand een club de website van RAVB aan te bieden als
platform
• Opstellen draaiboek “Samenwerking Clubs Onderling en met RAVB”
• Opstellen gedragsregels en Fair Play

1.2.

Competities
• Organisatie en beheer van competities op regionaal niveau
o Senioren heren en dames
o Jeugdcategorieën U12, U14, J16, J18
• Organisatie van het Kampioenschapstornooi voor U12 en U14
• Organisatie van Final Four J16
• Organisatie van de Beker van AVB voor U12 en U14
• Beheer van tornooien voor U8 en U10 georganiseerd door de clubs
• Organisatie van de Algemene Vergadering,
• Organisatie van de Evaluatievergadering en Ruilbeurs

1.3.

Scheidsrechters
• Opstarten clubscheidsrechters voor wedstrijden in regioreeksen.
• Clubs blijven stimuleren voor een verdere uitbreiding van het aantal jeugdscheidsrechters
en het aantal jeugdwedstrijden gefloten door jeugdscheidsrechters
• De uitdaging aangaan om jongen meisjes te overtuigen om (jeugd)scheidsrechter te
worden.
• Clubs blijvend aanzetten tot meer tolerantie en begrip en een grotere sportiviteit (zowel
begeleiders als supporters) ten opzichte van (de eigen) jeugdscheidsrechters
• Doorgedreven begeleiding jeugdscheidsrechters, in die mate die mogelijk gemaakt wordt
door het bijkomende budget vanuit RAVB

1.4.

Vorming
• Workshop “Clubs en Ouders, één doel”
• Workshop “Respect in je Sportclub”

1.5.

Promotie
• Clubs steunen bij het oprichten van nieuwe jeugdkernen. Clubs ook financieel belonen als
die nieuwe jeugdkernen nadien als eigen club starten.
• Financiële stimulans voor clubs die starten met nieuwe meisjesploegen.
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• Aanpakken van de blinde vlekken in de provincie.
• Organisatie van 1ste Netwerk Evenement, met als doel de clubs dichter bij elkaar te brengen,
en hierdoor mogelijk samenwerking tussen clubs te stimuleren.

2. Activiteiten 2018
2.1.

Algemeen
• Maandelijkse vergadering op de derde donderdag van de maand, behalve in juli, locatie
afwisselend doorheen de regio
• Algemene Vergadering in Groot-Bijgaarden
• Evaluatievergadering in Mechelen
• Ruilbeurs in Mechelen

2.2.

Competities
• Organisatie en beheer reguliere competitie 2017-2018
o Regio Heren Antwerpen/Vlaams-Brabant
o Regio Dames Antwerpen/Vlaams-Brabant
o Jeugdreeksen U12, U14, U16, U18
o Organisatie van het Kampioenschapstornooi voor U12
o Organisatie van Final Four J16
o Organisatie van de Beker van AVB voor U12
• Organisatie en beheer reguliere competitie 2018-2019
o Regio Heren Antwerpen/Vlaams-Brabant
o Regio Dames Antwerpen/Vlaams-Brabant
o Jeugdreeksen U12, U14, U16, J18
o Organisatie van het Kampioenschapstornooi voor U12 en U14
o Organisatie van Final Four J16
o Meisjesreeks M17 in samenwerking met Regio Oost-West
o Organisatie van de Beker van AVB voor U12 en U14

2.3.

Scheidsrechters
• Maandelijks vergadering op derde dinsdag van de maand, behalve in juli.
• Opleidingen voor
o Jeugdscheidsrechter
o Juniorscheidsrechter
o Regio scheidsrechter
o Wedstrijdsecretaris/tijdopnemer
• Bijscholingen voor
o Jeugdscheidsrechters en clubbegeleiders jeugdscheidsrechters
o Bijscholing juniorscheidsrechters en regio scheidsrechters
o Wedstrijdsecretaris/tijdopnemer
• Begeleiding
o Jeugdscheidsrechters bij jeugdwedstrijden in de regio Antwerpen/Vlaams-Brabant
o Jeugdscheidsrechters op internationale jeugdtornooien (Gent, Eeklo)
o

Junior- en Regio scheidsrechters bij wedstrijden U18 en regio senioren
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3. Evaluatie
3.1.

Algemeen
• Het aantal leden in het regiobestuur blijft te laag. Ook de leeftijd begint stilaan een rol te
spelen. Er dient opzoek gegaan naar versterking en verjonging.

3.2.

Clubs
• Er blijken nog steeds clubs te zijn die amper een jeugdwerking op poten zetten. Blijkbaar
zien ze het nut niet in van een eigen jeugdwerking, en is het weghalen van jeugd bij andere
clubs een makkelijkere oplossing. Dat dit nefast is voor de groei van die andere clubs, en
daardoor ook voor handbal in onze regio vergeten ze daarbij te gemakkelijk.
• Door de clubs die niet deelnemen aan de VHV-competitie een aparte tweede ronde te laten
spelen kunnen we voldoende speelgelegenheid creëren in de J18 competitie.

3.3.

Leden
• De sterke groei van vorig jaar bestendigd.
• Er komen echter geen nieuwe clubs bij. De clubs worden dus groter.
• Een substantiële groei kan echter enkel gerealiseerd worden indien ook het aantal clubs
toeneemt. Niemand is gebaat bij enkel maar grotere clubs. Deze brengen dan wel meer
ploegen in competitie, hoewel dit ook niet altijd het geval is, maar brengen daardoor ook
minder stabiliteit. Het risico op elk jaar een wisselend aantal ploegen wordt dan groter,
waardoor de aantrekkelijkheid van de competities naar beneden gaat.

3.4.

Scheidsrechters
• De vernieuwde financiële en fiscale afhandeling heeft een impact op beschikbaarheid van
scheidsrechters en comitéleden.
• Door veelvuldig doorschuiven naar hogere niveaus worden we in de regio regelmatig
geconfronteerd met tekorten.

10.2 Regio Handbal Oost-West
1 activiteiten 2018
1.1 Algemeen
•

Organisatie en beheer
Bij de start van de competitie 18-19 werden een aantal taken verdeeld, zijnde de
taak van voorzitter, secretariaat, penningmeester, competitieleider, controle
wedstrijdbladen, commissies, etc…

1.2 Organisatie
•

Algemene Vergadering op 19/02/18
Hierop waren 18 van de 20 clubs aanwezig. Een met volmacht .Het dagelijks
bestuur kreeg er van de aanwezige clubs het vertrouwen om verder te werken.
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•

•
•
•
•
•

•

Organisatie algemene vergadering om opnieuw een mandaat te vragen aan de
clubs voor het huidige bestuur van de regio handbaloostwest . Een nieuwe
oproep om toe te treden tot het DB van Handbaloostwest leverde geen nieuwe
kandidaten op .
Organisatie evaluatievergadering te Gent voor de competitie 17-18
Dit seizoen hadden we opvallend veel problemen om de wedstrijden tijdig en in
goede orde op de VHV en regiowebsite te krijgen .
Bevragingsvergadering naar de interesse voor reorganisatie een
meisjescompetitie Over de hele VHV
Competitie voor heren senioren met 6 ploegen hiervan zijn 5 competitieve
ploegen en 1 B ploegen Op het einde promoveert de kampioen van de
competitieve ploegen naar Liga 3.
Competitie voor senioren dames met 10 ploegen. Waarvan 8 competitieve
ploegen Na de competitie volgde een eindronde tegen de kampioenen van de
andere regio’s om de stijger naar liga aan te duiden .
Jeugd
Competitie voor J18 met oorspronkelijk 8 ploegen.
M17 in twee reeksen een met 6 ploegen de andere met 5 ploegen 8 uit onze
regio en 3 uit AVB. Met nadien een nacompetitie in 3 reeksen .
J16 in 2 reeksen met 6 en 7 ploegen .
M14 in reeks met 6 ploegen ,waarvan 3 uit onze regio en 3 uit AVB.
J14 in 2 reeksen met telkens 7 ploegen met een finaledag op het einde om te
bepalen wie de VHV eindronde mag spelen .
JM12 in 2 reeksen een met 7 en een met 8 ploegen, een van deze ploegen is een
volledige meisjesploeg. Jammer genoeg hebben in de reeks met 7 2 ploegen in
de loop van het seizioen algemeen FF dienen te geven. Op het einde van het
seizoen plannen we nog een ontmoetingsdag voor alle U12
M14 en M17 samen met de regio AVB met groeiend succes
Meisjes afzonderlijk en M17 om meer clubs in de mogelijkheid te stellen aan
deze regel te voldoen en niet tegen jongens te moeten spelen is positief onthaald
, en is ook te zien aan het aantal ingeschreven ploegen .
Organisatie van tornooien ongeveer maandelijks samen met de clubs van J 12-10
en 8
▪

Een volledige meisjesploeg mag in onze regio deelnemen aan de
competitie bij de jongens in de leeftijd net onder hun eigen leeftijd (vb
M14 mag deelnemen aan J12) door dat we een afzonderlijke
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meisjescompetitie hebben is dit niet meer noodzakelijk maar blijft
mogelijk.
•

We geven aan onze clubs (net als in AVB)de mogelijkheid om zelf hun tafelofficiëlen
op te leiden om enkel op regioniveau aan de tafel te zitten om op deze manier de
drempel voor een VHV cursus te verkleinen .In 2018 zijn hier 4 aanvragen voor
gedaan en door het regiobestuur goedgekeurd.

•

Met het aantal leden blijven we in Vlaanderen de grootste regio.

1.3 Scheidsrechters
•

Organisatie van twee cursussen voor tafel officieel voor VHV-niveau (2 dagen)
Waasmunster en Kortrijk.

• Organisatie cursus scheidsrechter te Gent voor
BRABO DENDERBELLE MANNAERT RAYKE
KIMBERG KELLEY
HBC EVERGEM VAN DAMME AXELLE
AERS JONAS
DB GENT DELCLOO ANDY

•
•
•

Ons voorstel om te zoeken naar een manier om de scheidsrechters langer aan boord
te houden, worden door de raad van bestuur VHV in grote lijnen opgenomen in de
reglementering
Ook in 2018 hebben we een aantal jeugdscheidsrechters opgeleid met in totaal 76
deelnemers.
We werken verder met een aantal scheidsrechters uit onze regio het project om
gemotiveerde jeugdscheidsrechters te detecteren en te begeleiden op te volgen.

1.4 Promotie
•
•

Onze satelliet clubs hebben het moeilijk om te overleven We zoeken naar
oplossingen om dat te verbeteren , hun bij te staan .
We proberen om met handbal op een aantal evenementen in onze regio
aanwezig te zijn , vooral voor jeugd ( sportsterrendagen , kriebeldinges , …… )

2. Geplande activiteiten 2019-2020
2.1. Algemeen .
•
•

We streven er naar om komend seizoen ons beleidsplan verder op poten te
zetten met onze doelen op korte en middellange termijn voor onze regio.
We proberen de grootse regio voor ledenaantal te blijven en verder uit te
breiden.
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•
•
•
•
•

Maandelijks vergadering, elke tweede maandag van de maand, in de regio Gent,
behalve in de maand juli.
Het aantrekkelijk en up to date houden van de website regio handbaloostwest
Het Regio Sportcomité activeren indien nodig.
Organisatie Algemene Vergadering
Organisatie, evaluatievergadering bij het einde van de competitie 2019-2020 in
de regio Gent met alle betrokken clubs.

2.2. Organisatie competitie
•

Organisatie en beheer reguliere competitie 2019-2020
▪
▪
▪
▪

▪

We voorzien
Regio-reeks(en) Heren handbaloostwest
regio-reeks Dames handbaloostwest
jeugdcompetities voor JM12, JM14, J16, J18 , M17 en of M14,hiervoor zijn
we afhankelijk van de wensen van de clubs en wat er staat te gebeuren
met de meisjescompetitie ( normaal eerst in eigen regio) zou dan M13 ,
M15 , M17 en M19 zijn
organisatie tornooien per regio voor JM 12-10-en 8

2.3. Scheidsrechters
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

organisatie scheidsrechters cursus voorzien in Oktober 2019
Organisatie cursus tafel off niveau VHV (2 dagen) begin seizoen in de regio.
Organisatie cursus Tafel off niveau Regio (1dag) door de club zelf gegeven maar
ook opengesteld voor andere clubs .
Organisatie van een Clinic voor de scheidsrechters .
Bijscholing voor de provinciale scheidsrechters
Tweejaarlijkse Bijscholing van de VHV tafel officiëlen
Tweemaandelijkse vergaderingen van het regio scheidsrechter comité
Begeleiding van provinciale scheidsrechters.
Opvolging en begeleiding van beloftevolle jeugdscheidsrechters door begeleiders
binnen de clubs maar ook coaches in het kader van het regio project begeleiding
jeugdscheidsrechters.
Cursus voor jeugdscheidsrechter in de regio Oost en de regio West
Clubs aanzetten om tolerantie, grotere sportiviteit en begrip voor de
scheidsrechters en jeugdscheidsrechters.

2.4. Opleidingen
•
•
•

Organisatie van een scheidsrechterscursus in onze regio, bij onvoldoende
kandidaten in samenwerking met de andere regio’s van de VHV .
Organisatie jeugdscheidsrechter cursus per regio in samenwerking met de VHV
scheidsrechter commissie
Organisatie van een cursus tafelofficieel zowel op VHV als op regioniveau
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•
•
•

We proberen om samen met de VHV een cursus aspirant initiator te organiseren
in de regio’s.
We proberen om elk jaar in onze regio een cursus initiator te organiseren.
We proberen om een bijscholing te voorzien voor onze jeugdtrainers door een
gerenommeerde trainer , van binnen of buiten onze regio , eventueel in
samenwerking met de VHV .

2.5 financieel
•

We blijven onze financiële situatie op de voet volgen. Bij een positief saldo wordt
voorziening aangelegd ter financiering van toekomstige projecten, vooral gesteund
op promotie, jeugd en opleiding.

10.3 Regio Limburg
Dit jaaroverzicht betreft 2 seizoenshelften, nl. het 2de deel van het seizoen 2017-2018 en het 1ste deel
van het seizoen 2018-2019.
Op 16 maart 2018 had de statutaire algemene vergadering van het R.C.Limburg plaats. Met
uittredende en herverkiesbare kandidaten Jos Jannis (stopt na AV) en Christof Claes. Christof
stelde zich opnieuw verkiesbaar en kreeg opnieuw een mandaat van 2 jaar. Geen melding van
nieuwe kandidaten.

Op de eerstvolgende vergadering van het RCL-bestuur op 13 april werden de functies van het
bestuur geen voorzitter, geen ondervoorzitter, Marc Vander Mierde als secretaris en Christof
Claes als penningmeester bevestigd. Michel Vandebeek neemt de functie als lid op. Volgende
leden werden gecoöpteerd voor RCL: Patrick Boes en Christophe Oeyen
De RCL-vergaderingen gingen in principe elke 3de vrijdag van de maand door: 16/2, 13/04, 13/6,
20/8, 17/9, 15/10,21/11,14/12. Op deze vergaderingen werd de provinciale werking besproken,
geëvalueerd en zo nodig bijgestuurd. Het verslag van al deze vergaderingen werd telkens na
goedkeuring gepubliceerd in de HIL.
Na het seizoen was er een evaluatievergadering op 18 mei in Dommelhof Toekomstlaan te Neerpelt,
met succes gelinkt aan de kampioenenviering en georganiseerd door de
Kampioenschappencommissie samen met de Jeugdcommissie: 12 clubs waren hierop aanwezig op
deze vergadering werd de provinciale werking van het afgelopen seizoen geëvalueerd en werden
verbeteringen gesuggereerd voor het volgende seizoen.
De Kampioenschappencommissie deed haar best om het seizoen 2017-2018 in schoonheid te laten
doorgaan en tot een goed einde te brengen.
Marc is wekelijks een aantal uren in de weer om alle wedstrijdbladen na te kijken en in te geven op
de website.
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Op 1 mei hadden in de gemeentelijke sporthal van Hechtel-Eksel de finales plaats van de beker van
Limburg . Hierin haalden de dames van DHC Overpelt het van C. Tongeren en de heren van Sp.Nelo
versloegen HV Arena
De kampioenen van Limburg werden op 19 mei in Neerpelt bedacht met een beker en medailles.
Intussen was de Kampioenschappencommissie al volop bezig met de voorbereiding van het nieuwe
seizoen: de Provinciale Reglementeringen werden nagekeken en aangepast waar nodig en de nieuwe
kalender voor het seizoen 2018-2019 werd opgesteld. Publicatie hiervan gebeurde ook in de HIL van
juni en augustus. Vanaf september werd dan de nieuwe competitie op de voet gevolgd en werden de
wedstrijdbladen wekelijks gecontroleerd op het secretariaat.

In het seizoen 2017-2018 namen 18 clubs deel aan de provinciale competities.
Voor het seizoen 2018-2019 noteerden we volgende inschrijvingen:
Senioren heren:14 ploegen (+1) + 1 uit NL
Senioren dames:6 ploegen (+1)
1 ploeg trok haar inschrijving tijdig in.
1 samengestelde ploeg in reeks
Meisjes 19: 5 ploegen
(+2)
1 ploeg speelt enkel VHV.
1 samengestelde ploeg in reeks
Jongens 19: 7 ploegen
(-2)
Meisjes 16: 3 ploegen
(-2)
Spelen enkel nacompetitie
1 ploeg met toelating
1 ploeg spelgelegenheid bij J14 competitie
Jongens 16: 12 ploegen (+4)
1 samengestelde ploeg in reeks
3 ploegen met toelating.
Meisjes 14: 7 ploegen
(+2)
3 ploegen met toelating.
Jongens 14:

17 ploegen

M12 :

4 ploegen

JM12 :

18 ploegen

(+5)

+ 1 M16 ploeg in competitie
5 ploegen met toelating.
+ 1 J14 ploeg in nacompetitie
1 ploeg tijdig omgezet naar JM12
1 ploeg voor deel 2
1 ploeg M12 in reeks
1 samengestelde ploeg in reeks
4 ploegen met toelating.

Jongens en meisjes 12, 10, 8 en 6 konden terecht in een aantal tornooien. Alle clubs met
jeugdwerking schreven zich hiervoor in.
Toelichting clubs
-

Club zonder jeugdwerking: R.Kiewit (heren)
Clubs met enkel jeugdwerking: RS Gingelom , HV Lommel en HB Bilzen
Sattelietclubs: Achilles Beek (2015), Handbal Lummen (2016), HC Peer (2017), HC Beringen
(2018)
Jeugdkern: Achilles Grote Brogel (2013)
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Verder dient nog vermeld dat verscheidene clubs deelnemen aan de VHV-tornooien voor M19, J18,
M16, J16 alsook M14. Een aantal meisjesploegen spelen bovendien ook mee in de Benelicompetitie
A-, B- en C-jeugd en behalen daar goede resultaten.
Voor de beker van Limburg 2018-2019 schreven 13 heren-(+1) en 5 damesploegen in. De finales
gaan door op 1 mei 2018.

De Scheidsrechterscommissie vergaderde 4 keer in 2018 .
Deze commissie staat ook in voor de cursussen en bijscholingen in onze provincie.
- Er hebben een 3-tal opleidingen voor JSR en 1 cursus Scheidsrechter en een 2-tal
opleidingen S/T plaatsgevonden.
De namen van de geslaagden verschenen reeds in de HIL.
Het Sportcomité deed in 2018 4 x een voorstel naar club. Clubs gingen akkoord met voorstel.
De secretaris was dagelijks in de weer met de briefwisseling, mailverkeer en de uitgave van de HIL.
De Financiële commissie hield de stand van zaken bij en lette met argusogen erop dat alles binnen
de budgetgrenzen bleef.
De website wordt bijgehouden en regelmatig aangevuld.

Adreswijziging voor briefwisseling is tot op heden steeds gepubliceerd in de Hil en in de
vergaderverslagen van het RCL-bestuur.
• Bereikbaarheid RCL
➢ Secretariaat:
• Post adres: RCL-Handballimburg, Gelderhorsten 145, 3920 Lommel
• Gsm:
0478/54.36.11, Marc Vander Mierde
• Mail:
secretariaat@handballimburg.be
➢ Wedstrijdformulieren:
• Post adres: RCL-Handballimburg, Gelderhorsten 145, 3920 Lommel
(wekelijks) of
• Mail: Scannen mag in PDF naar wedstrijdbladen@handballimburg.be
Origineel dan einde van maand bezorgen aan secretariaat RCL
➢ Uitslagen:
• Gsm: 0491 / 49 84 80 (Wedstrijdnummer: thuis – bezoekers ,
uitslag) of
• Mail: uitslagen@handballimburg.be

Het RCL is sinds november 2016 gestart met clubbezoeken.
- Deze verlopen niet zoals voorheen door de VHV
- Zijn opgestart om:
o de drempel tussen de clubs en het RCL te verkleinen.
o een kijk te krijgen op de werking van een club en aanvullen waar nodig
o te luisteren naar hun noden en verwachtingen naar het RCL toe
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-

▪ Ook wij kunnen hiervan leren
o onze werking t.o.v. de clubs te verbeteren.
Omdat de VHV jaarlijks 5 clubbezoeken per Regio wil uitvoeren, zelfs binnen de
maand bij eenzelfde club op bezoek kwam en onze kern inkromp hadden we dit op
een laag pitje gezet.

11. Goed Bestuur
Goed bestuur binnen de Vlaamse Handbalvereniging kadert in het nieuwe sportdecreet en het
beleidsplan 2017-2020
Het nieuwe sportdecreet dat sinds 2017 van kracht is heeft als doel de georganiseerde sportwereld
te responsabiliseren en op basis van een verhoogde autonomie de Vlaamse sportfederaties te laten
uitgroeien tot ambitieuze en dynamische organisaties die in staat zijn te anticiperen op toekomstige
maatschappelijke en sportieve uitdagingen. De klantvriendelijke benadering van de sporter dient
hierbij centraal te staan.
Centraal in het decreet voor sportfederaties staat “goed bestuur” dat moet toelaten om
bovenstaande doelstellingen te bereiken op een gestructureerde en ethische wijze. De Vlaamse
Handbalvereniging heeft een 4 jarenplan “goed bestuur” dat ertoe moet leiden dat alle
doelstellingen die in het Sportdecreet gevraagd worden tegen eind 2020 gehaald worden.
Het SG heeft de tijdsplanning opgemaakt voor de zachte en harde indicatoren en een stappenplan
voor de uitwerking van deze indicatoren.
De indicatoren voor het kwaliteitsprincipe goed bestuur passen in de volgende drie dimensies:
1. transparantie; betreft de mate van openheid in het overbrengen van informatie.
2. democratie; heeft betrekking op de participatie in beleidsprocessen door diegenen die het
voorwerp vormen van het beleid.
3. interne verantwoording en controle; voorkomt machtsconcentratie en zorgt ervoor dat
besluitvorming robuust is en vrij van ongewenste beïnvloeding.

11.1 Belangenconclicten
Bij deze kan vermeld worden dat er zich geen belangenconflicten zoals deze worden aangehaald in
de deontologische codes voor bestuursleden werden vastgesteld.

11.2 Bestuursvergoedingen
Er weden geen bestuursvergoedingen of voordelen in natura toegekend aan de leden van de Raad van
Bestuur van de VHV.

11.3 Samenstelling en vergadermomenten van de RvB
De Raad van Bestuur van de VHV bestaat uit 8 stemgerechtigde bestuurders, 2 gecoöpteerde leden
zonder stemrecht en ambtshalve de algemene penningmeester, aangevuld met de chef scheidsrechter
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en de algemeen manager (zie website VHV) die maandelijks zijn samen gekomen volgens onderstaande
vergaderdata waarvan de verslagen eveneens op de website terug te vinden zijn:
• 08/01/2018
• 05/02/2018
• 07/05/2018
• 28/08/2018
• 07/06/2018
• 11/09/2018
• 09/10/2018
• 05/11/2018
• 03/12/2018

11.3 Evaluatie van de indicatoren voor 2018
11.3.1 Zachte Indicatoren voor 2018:
•
•
•
•
•
•

Indicator 1: VHV publiceert een jaarverslag.
De website van VHV vermeldt de basisinformatie over de aangesloten sportclubs
VHV heeft gelimiteerde ambtstermijnen voor de leden van de RvB
VHV heeft een gedifferentieerde, evenwichtige en competente Raad van Bestuur
VHV heeft een financieel of auditcomité
VHV heeft een geschikte klachtenprocedure (zie VHV-reglement hoofdstuk 8)

11.3.2 Harde indicatoren:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Dimensie transparantie
De Vlaamse Handbalvereniging (VHV) publiceert haar statuten, interne reglementen,
organigram en sportregels op haar website. Dat document is gemakkelijk terug te vinden en
voor iedereen toegankelijk.
VHV publiceert haar beleidsplan op haar website. Dit document is gemakkelijk terug te
vinden en voor iedereen toegankelijk.
VHV publiceert de jaarverslagen van de 4 voorgaande jaren en het meest recente jaarverslag
op haar website. Deze documenten zijn gemakkelijk terug te vinden en voor iedereen
toegankelijk.
VHV publiceert een publieke versie van de notulen van de RvB van de afgelopen 12
maanden op haar website. Deze geven een samenvatting van de besprekingen en de
(motivering van de) beslissingen weer. Deze documenten zijn eenvoudig terug te vinden en
voor iedereen toegankelijk.
VHV publiceert de notulen van de algemene vergaderingen die de afgelopen vier jaar
plaatsvonden. Deze documenten zijn gemakkelijk terug te vinden en voor iedereen
toegankelijk.
De website van VHV vermeldt de actuele samenstelling van de RvB en vermeldt voor elk lid
van de raad van bestuur de start- en einddatum van het mandaat.
VHV rapporteert in het jaarverslag op geaggregeerde wijze over de bestuursvergoeding van
de leden van de raad van bestuur en de voordelen in natura.
VHV rapporteert in het jaarverslag op geanonimiseerde wijze over de verklaringen van
belangenconflicten en de goedgekeurde besluiten waarbij sprake is van belangenconflicten.
VHV rapporteert in het jaarverslag over het omgaan met de code goed bestuur obv de
zachte en harde indicatoren. VHV licht de gevallen waarbij wordt gekozen om af te wijken
van de code beargumenteerd toe.
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Dimensie democratie
• VHV bepaalt zowel voor de RvB als voor de algemene vergadering een gepast quorum (zie
statuten via website)
• VHV beperkt de mandaten van de leden van de RvB in de tijd en zorgt ervoor dat de
maximale aaneengesloten zittingsperiode niet langer is dan 12 jaar.
• De Raad van Bestuur vergadert minstens 5 keer per jaar
• De algemene vergadering vertegenwoordigt op directe manier of via getrapte
vertegenwoordiging alle leden van de VHV
Dimensie interne verantwoording en controle
• De afbakening van taken en bevoegdheden tussen de organen van de organisatie wordt
vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement van de organisatie.
• De functies van voorzitter van de RvB en die van de algemeen manager worden niet
gecumuleerd. Dit is verboden door de statuten van de VHV
• De RvB legt aan de algemeen manager gedelegeerde taken, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden vast in het huishoudelijk reglement.
• VHV heeft voor het komende boekjaar een door de algemene vergadering goedgekeurde
jaarbegroting die is afgeleid van de meerjarenbegroting.
• VHV heeft een onafhankelijk financieel of auditcomité dat door de algemene vergadering
benoemd wordt. Het comité houdt toezicht op het financiële beleid en de financiële
informatieverstrekking van de organisatie.
• de organisatie beschikt over een document waarin procedures inzake belangenconflicten
zijn vastgelegd en die waarborgen dat de leden van de RvB in bepaalde in bepaalde
beslissingen waarin er sprake is van een belangenconflict niet mogen deelnemen aan de
stemming (zie statuten via de website)
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