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1 Clubnieuws
1.1 Wijzigingen
1.1.1 Callant Tongeren
Wijziging secretariaat
Katrien Carpentier
Butsstraat 1
3700 Tongeren
carpentier.katrien@gmail.com

0479 66 28 13 (na 17u)

1.2 Ontslagen door de club
1.2.1 HC Aarschot
82901
84960
85870
87307
87176
87457

Gevers Inge
Hermans Matisse
Alex Wyffels
Xander Hall
Victor Snoecx
Shirley Van Esbroeck

1.2.2 DHW United Antwerpen
73381 An Rosseau

HB7: 2015 / 3

2 Wedstrijdinformatie
2.1 Programma weekend 13/14-02-2016
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3 Scheidsrechters, waarnemers en tafelofficials
3.1 Weekend 20/21-02-2016
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4 Verslagen comités/ commissies
4.1 Verslag PUC 18/09/2015
Aanwezig : B. Danhieux, K. De Backer, P. De Mot, Pierloot, J.L. Dessart, P. Garcia, J.F. Hannosset, T. Pierloot,
W. Vos
Verontschuldigd : F. Soetaert
1. Het woord van de Ondervoorzitter
Door de gedwongen afwezigheid van de voorzitter, wordt de zitting geleid door T. Pierloot in zijn hoedanigheid
van Ondervoorzitter van de KBHB. Hij opent de zitting, verwelkomt de aanwezige leden en wenst Filip Soetaert
een snel en goed herstel.
2. Goedkeuring verslag vergadering 11.08.2015
Geen opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd.
Betreffende punt 7) en het verzekeren van buitenlandse spelers die in de nationale ploeg geselecteerd zijn,
doet Wim Vos de nodige stappen om inlichtingen te bekomen van de firme Ethias. Er wordt gesteld dat er geen
enkel sponsoringcontract getekend werd tussen de KBHB en Ethias.
3. Thesaurie
De financiële toestand op 08.09.2015 werd verzonden samen met de uitnodiging. Wat het symposium
« Quintallet » betreft werd er duidelijk medegedeeld dat enkel de voornaamste trainers uit de Beneliga en 1ste
Nationale gratis zouden uitgenodigd worden op dit evenement. Wat de adjunct-trainers betreft zullen de
deelnamekosten gefactureerd worden aan de betrokken clubs door hun respectievelijke liga’s. De KBHB
penningmeester zal er voor zorgen dat deze maatregel toegepast wordt.
4. Ontwikkelingsplan van de Belgische handbal
a) P. Garcia, G. Petitgirard en W. Vos hebben, op 25.08.2015, de hoofdverantwoordelijken van Bloso en Adeps
ontmoet en het werd duidelijk dat er momenteel geen enkel bijkomende hulp moet verwacht worden van hen
voor de volgende olympiade, zonder bijzonder overtuigende resultaten van onze nationale herenploeg.
W. Vos sluit zich bij de vergadering aan.
b) Het VRT/VHV contract werd getekend en verzekert de uitzending van 4 of 5 wedstrijden (voornamelijk van
de nationale ploeg). Deze uitzendingen zouden zelfs rechtstreekse uitzendingen kunnen worden. Daarvoor is
het belangrijk dat de zalen volledig gevuld worden. De beelden zouden ook voorgesteld kunnen worden aan de
RTBF.
c) Wedstrijd BEL – CZE dd. 07.11.15 te Kortrijk
1. W. Vos en P. Garcia hebben, dankzij de waardevolle steun van A. Baudru, Rudy Demotte, huidige
voorzitter van Eurométropole (Kortrijk-Rijsel-Doornik) ontmoet in Doornik op 16.09.2015 met het oog op
het labeliseren van de wedstrijden die in Kortrijk plaats zullen vinden. Er zal eveneens gevraagd
worden om het logo « Eurométropole » te mogen gebruiken op de affiche van ons evenement van
7.11.2015.
2. De ingangsprijzen voor de interlands werden als volgt vastgelegd :
• 15 € pp op de dag van de wedstrijd
• 10 € pp in voorverkoop
• 8 € pp voor groepen van minstens 20 personen
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• 5€ voor kinderen jonger dan 14 jaar
3. Le début de la rencontre est finalement programmé à 20h00. Het begin van de wedstrijd wordt
uiteindelijk vastgelegd om 20.00 uur. P. Garcia zal de uurwijziging melden bij de EHF en aan CZE.
4. Inrichten van een VIP-onthaal aan 100 € pp of 500 € per tafel. 14 tafels van 6 personen zijn
beschikbaar. De VIP-ruimte zal toegankelijk zijn vanaf 17.30 uur
Een tweede VIP-ruimte zal eveneens ingericht worden voor onder meer de gewezen internationals die
de wereldkampioenen uit Frankrijk versloegen in Bressoux op 2.11.1995. De leden van de raden van
bestuur van beiden liga’s zullen daar ook uitgenodigd worden.
5. De houders van scheidsrechterskaarten en KBHB-legitimatiekaarten zullen hun aanwezigheid op
voorhand moeten melden.
6. Voor het interland worden er twee vriendschappelijke wedstrijden gespeeld om 15.00 uur (M18) en om
17.00 uur (Dames) ; de tegenstrevers dienen nog bepaald te worden. Voor de vier betrokken ploegen
zal er een snack voorzien worden na hun wedstrijd.
Er zou door de organisatoren aan de spelers van de M18 gevraagd worden om een handje toe te steken
bij het opdienen van drank in de VIP-ruimte voorzien voor de gewezen internationals.
7. F. Soetaert zorgt voor de reservatie van de hotels voor de Tsjechische ploeg en de
scheidsrechters/waarnemer.
8. Een bus dient ter beschikking gesteld te worden van de Tsjechische selectie tijdens de hele tijd van het
verblijf.
9. P. Garcia zal informatie inwinnen ivm het ter beschikking stellen van de wedstrijdbeelden.
d) De wedstrijd BEL-TUR zal doorgaan op woensdag 06.01.2016 te Kortrijk.
e) De wedstrijd BEL-TUR (PO EK 2018) zal ingericht worden op zaterdag 09.04.2016 in de Country Hall van Luik
in samenwerking met ADEPS. Jeugdtornooien zullen in de loop van de namiddag plaatsvinden.
f) Daar Japan later dan voorzien in Frankrijk toekomt zal een andere oplossing gezocht worden door G.
Petigirard wat de voorbereidingswedstrijden van onze ploeg betreft.
5. Manager KBHB
Door de gezondheidsproblemen van F. Soetaert kon het contract tussen de KBHB en Carlo Vandekerkhof nog
niet getekend worden, alhoewel dit deze laatste niet belet nu al werk te maken van het opzoeken naar nieuwe
partners voor de komende wedstrijden. Wim Vos zal het contractvoorstel « handbalshop » zodra mogelijk aan
de bestuurders bezorgen.
6. Beneliga
Op 31.08.2015 werd er een persconferentie gehouden in Antwerpen voor de voorstelling van het seizoen 20152016. Uit zijn gesprek met de verantwoordelijken van de betrokken Belgische clubs meldt Wim Vos dat deze
meer macht, meer verantwoordelijkheden alsook meer financiële middelen eisen.
Hij heeft een werkingskadervoorstel klaargemaakt dat hij aan de bestuurders zal bezorgen.
J.L. Dessart herinnert de historiek van het ontwikkelingsproces van de Beneliga dat sinds 2 à 3 jaar aan de gang
is en dat er dus op voorzichtige wijze moet gehandeld worden voor het toekennen van een zekere autonomie of
zelfstandigheid aan de betrokkenen daar de federatie de enige erkende referentie is tov de EHF en de IHF en
dat men ook de belangen van de andere Belgische clubs niet uit het oog mag verliezen en dat er dus, voor
aanvang van welke onderhandeling ook op Beneliga-niveau, eerst en vooral een consensus moet afgesloten
worden binnen de Federatie zelf. T. Pierloot voegt daar aan toe dat er oorspronkelijk een kader al gedefinieerd
werd voor een periode van drie jaar (4ploegen/land) en dat deze al aangepast werd na nauwelijks één jaar
bestaan (6-6). Er dient naar een minimum van stabiliteit gestreven te worden, en voor de clubs, en om tot een
degelijke evaluatie van het product te kunnen komen.
7. Club licentie
B. Dahieux stelt de vraag of men verder blijft werken op basis van het VHV document dat tamelijk bindend is of
dat men een nieuw vereenvoudigd systeem zoekt dat gemakkelijker kan gecontroleerd worden.
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J.L. Dessart meldt dat het dossier onderzocht werd door de RvB van de LFH welke tot de volgende conclusies
kwam
−
•
•
•
−
•
•
•
•
−

Vanuit een sportief standpunt, izou men het volgende moeten verplichten :
een bepaald aantal jeugdploegen
een bepaald aantal scheidsrechters
één of meerdere trainers die in het bezit zijn van de voorziene licentie
Vanuit een algemeen standpunt:
aanwerving van een manager
geen financiële grenzen
verplichte vzw-structuur
verdubbeling van het bedrag der boetes voor ploegen uit Beneliga
Alle leden van het PUC delen onze visie en B. Danhieux zal een document klaarmaken voor volgende
vergadering.

8. Varia
a) Daar de data van de 1/16e finales (31.10/01.11.15) en de 1/8e finales (11.11.15) van de Beker van België kort
op elkaar volgen zal de loting van de 1/8e finales op de zetel van de KBHB gebeuren alvorens de uitslagen
gekend zijn.
b) In verband met het uitreiken van de legitimatiekaarten en het voorstel tot uniformisering van die kaarten
voorgesteld door de LFH zal er aan K. Teunkens herinnerd worden dat hij daarvoor dient contact op te nemen
met het secretariaat KBHB/LFH.
c) Een vergadering is gepland tussen de vertegenwoordigers van beiden liga’s om de organisatie van de
jeugdcompetities onder de loep te nemen
d) W. Vos meldt dat de VHV momenteel werkt aan een strategieplan voor de komende 10 jaar en dat deze
eveneens betrekking zou kunnen hebben op KBHB niveau.
e) Tijdens het ouderschapsverlof van K. De Backer zal L. Panis de functie van Adjunct Secretaris-Generaal van
de KBHB overnemen.
f) De datum van de volgende vergadering zal in overleg met de voorzitter vastgelegd worden in functie van de
evolutie van zijn gezondheidstoestand.
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