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1 Clubnieuws
1.1 Wijzigingen
1.1.1 Club

1.2 Tornooien / Oefenwedstrijden
1.2.1 Sporting NeLO
KIDS HANDBAL
Voor kinderen geboren in 2010-2011-2012
Vanaf 7 februari zal Handbal Sporting Nelo een bewegingsschool voor de allerjongsten opstarten.
Dit is zeker niet alleen naar handbal gericht, maar een brede motorische ontwikkeling.
Laat uw kind zich motorisch ontwikkelen en schrijf nu in !
Alles door gediplomeerde lesgeefsters.
WANNEER ? 's zondags van 10 tot 11 uur in het Dommelhof, van 7/2 tot 12/6 (15 tal keer)
PRIJS ? 35 € (incl. T-shirt) voor de eerste lessenreeks
INSCHRIJVEN of meer info ? kidsclub@sporting-nelo.be
EERSTE KEER = GRATIS
Meld je aan via kidsclub@sporting-nelo.be
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1.3 Ontslagen door de club
1.3.1 DHC Meeuwen
71737 Galasso Ivano

1.3.2 Apolloon Kortrijk
82756 Roelstraete Niels

HB7: 2015 / 4

2 VHV – BHB mededelingen
2.1 Verslag Raad Van Bestuur 7 december 2015
Maandag 7 december 2015, 20h, Elewijt Center, Tervuursesteenweg 564, Elewijt
Bestuurders: C. Claes, F. D’Hanis, B. Danhieux, P. De Mot, E. Dirkx, F. Lievens, F. Soetaert, W. Vos
Gecoöpteerd leden : T. Mogal, J. Stryckers, G. Tsakitzidis, M. Vander Mierde.
Ambtshalve: L. Panis (Sporttechnisch Coördinator), F. Mulleners (Chef scheidsrechter), A. Vertommen (Pm.), L.
Van Geneugden (Verantwoordelijke competitie en IT)
AGENDA
1. Opening door de Voorzitter
• De VZ feliciteert Jelle Vonckx en zijn echtgenote met de geboorte van zoon Jorre.
• De VZ condoleert de familie van de overleden Ludo Vanackere.
2. Personeelssituatie VHV
• Laurens Van Geneugden, nieuwe verantwoordelijke competitie en IT, stelt zich voor aan de RvB. Hij
heeft een aantal ideeën ter verbetering m.b.t. de informatisering van de VHV : website, database,
RefAssist, aansluiting van leden…
• Digitaal wedstrijdblad : een aanpassing van de database is zich aan het opdringen. Daarom verder
testen met het wedstrijdblad, maar voorlopig niet verder gaan in de link met de database.
3. Organisatie Bekerfinale
• Bepaling van locatie : Gezien de laatste editie in Heist-op-den-Berg doorging en er nu 2 interlands in
Kortrijk zijn, wordt er geopteerd voor Limburg. ED en JV hebben een aantal locaties bezocht en
onderzocht. De voorkeur nu voor de Beker gaat uit naar Hasselt De RvB keurt deze locatie goed.
• Richtlijnen organisatie : dient een KBHB-organisatie te zijn met inzet van personeel, geen volledige
cluborganisatie. Toekomstvisie, krijtlijnen dienen uitgewerkt te worden omtrent de diverse KBHBorganisaties (Interlands en Beker). Aan het secretariaat wordt gevraagd te starten met het
draaiboek van de beker tegen de volgende RvB.
4. Competitie
• VHV-jeugdcompetities : uitzonderingen :
− Vraag E. Dirkx : Waarom wordt in de VHV J16 B competitie wel een uitzondering gemaakt voor
een speler die een jaar te oud is en niet voor deelname van meisjes? Is dit geen discriminatie?
Dit is eigenlijk een vraag voor de VHV Jeugdcommissie. De RvB heeft de huidige reglementering
in het verleden goedgekeurd.
− Minimumleeftijd voor deelname bij de senioren dient dan eigenlijk ook opgetrokken te worden :
deze vraag werd ondertussen reeds gesteld door de VHV Jeugdcommissie aan de
verantwoordelijken van de LFH om tot een overeenkomst hiervan te komen.
− Waarom zijn er bij de VHV M16 competitie geen officiële scheidsrechters, bij de J16 A wel?
Vraag wordt verder gestuurd naar de VHV Jeugdcommissie.Liga heren : evaluatie hervorming. E.
Dirkx stuurt een eerste evaluatiedocument rond. Volgende vergadering op agenda zetten.
5. Praktisch:
• Nieuwe huisstijl VHV : het secretariaat vraagt om met 1 kleurenlogo naar buiten te treden, de 4
logo’s zijn te verwarrend voor externen. De RvB is akkoord om met het groen-gele logo naar buiten
te treden. Intern dienen de kleuren wel behouden te blijven. De kleurcodes dienen medegedeeld te
worden aan de clubs.
• Onze website is niet meer voldoende dynamisch en modern. Er komt een nieuwe website via
Sanmax. De sitemap wordt doorgestuurd naar de leden van de RvB. Suggesties voor de nieuwe
website kunnen naar LVG gestuurd worden. Hierbij dient ook rekening gehouden te worden met
personen die niet op facebook of twitter zitten.
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•

HBXtra : er word nagedacht over een vernieuwing van HBXtra, zoals kortere artikels,
aantrekkelijker voor jeugd, lay out…  het secretariaat zal dit samen met de redactie verder
uitwerken en terugkoppelen aan de RvB.
• IT-problematiek op het secretariaat : er zijn problemen met de server en internet die een goede
werking van het secretariaat belemmeren.
• Sponsordeals : deze dienen transparant te zijn.
6. Beleidslijnen – visie werking VHV : de bijgevoegde PPT, voorbereid door W. Vos, wordt overlopen:
• De RvB dient minder operationeel te werken en meer beleidsmatig.
• Strategische doelen VHV zijn :
− Hoger niveau
− Verbreding : zowel territoriaal als leeftijdsgebonden, geslachten, participatie van diverse
doelgroepen…
− Financiële onafhankelijkheid : een groter deel van het budget zou uit privé financiering moeten
komen in plaats van uit subsidiëring.
− Administratieve vereenvoudiging
• De kloof met het secretariaat dient te verkleinen.
• Voorstel voor hervorming VHV :
− 7 cellen : 1 bestuurder met eindverantwoordelijkheid en leiding, 1 extra bestuurder, minimaal 1
verantwoordelijk
personeelslid,
externe
personen.
Maandelijks
overleg.
Meer
verantwoordelijkheid voor de cellen. Vanuit de cel een betere voorbereiding van dossiers voor
het kernbestuur dat aftoetst. Uiteindelijk komen tot een efficiëntere RvB, die minder frequent
kan samenkomen en sneller moet kunnen beslissen.
− Sportclubondersteuning moet in iedere cel aanwezig zijn. Alles ook bekijken vanuit het
standpunt van de clubs.
− Duidelijk onderscheid maken tussen administratieve ondersteuning en sporttechnische werking.
− Regiobesturen : doen voor een groot deel hetzelfde. Zij zullen eveneens in de verschillende
VHV-commissies aanwezig zijn.
− Statuten VHV, wettelijke verplichtingen, vzw wetgeving.. apart voorzien in een entiteit?
Voorlopig volgt A. Vertommen dit op. In de toekomst hoort dit bij de juridische en financiële
cel. Dit dient daar zeker expliciet vermeld te worden.
− Het voorstel wordt principieel goedgekeurd door de RvB. Tegen de volgende RvB denkt iedere
bestuurder na in welke cel hij/zij graag actief zou zijn. Het secretariaat doet dezelfde
oefening. Ook al nadenken over het toevoegen van externe personen. Iemand kan deel
uitmaken van meerdere commissies.
7. Trainersopleidingen : EHF Rinckconvention is ondertekend door de KBHB.
8. Satellietclubs :
• Erkenning satellietclub Kampenhout (moederclub HC Atomix) : de RvB keurt goed.
• Tegen volgende RvB overzicht geven van de satellietclubs : welke zijn opgericht, geografische
spreiding, welke verantwoordelijken, wat is de evolutie van iedere satellietclub.
9. Red Wolves :
• Bedoeling op termijn is dat de ticketverkoop de kosten van de interland zal dragen. Dit blijkt
vooralsnog zeer moeilijk te zijn. Er was een tekort dat via extra inkomsten aangevuld dient te
worden.
10. Varia
• Er wordt opgeroepen aan iedereen om aanwezig te zijn op de interland op 6 januari.
• Financieel : boekjaar VHV 2015 : er wordt een positief overschot verwacht op basis van de huidige
inschattingen.
• BENE-League : na het wegvallen van DVD blijkt dat DVD hier heel veel werk in stak. Ondertussen is
er binnen de BENE-league hiervoor een tussentijdse oplossing gezocht via Karel Schreurs,
gefinancierd door de Nederlandse federatie. Er wordt nu verder gekeken. Indien de BENE-league
een grote sponsor krijgt, dan kunnen ze iemand in dienst nemen.
• Er dient beter gecommuniceerd te worden over de vervanging van DVD, want er zijn hier
misverstanden rond bij het grote publiek.
Volgende vergadering : maandag 4 januari
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2.2 VTS CURSUS: Aspirant - Initiator Brasschaat HC VZW
Praktijkgerichte opleiding voor jeugdtrainers van de jongste jeugdcategorieën
Deze cursus wil de jeugdtrainers en begeleiders van jeugdploegen vanuit een zeer praktijkgerichte invalshoek
laten kennismaken met het trainen en begeleiden van de jongste jeugd via volgende vakken:
• Didactiek jeugdhandbal (5u)
• Methodiek en oefenstof jeugdhandbal: (6u)
• Handbalspecifieke coördinatie en loopscholing: spel –en oefenvormen (3u)
• Begeleiding van handbalinstuif en handbalinitiatie voor (nog) niet-handballers (2u)
Toelatingsvoorwaarden
Minstens 15 jaar zijn of worden in het kalenderjaar dat de cursus start
Wanneer
Donderdag 11 februari van 9u tot 13u en van 13u45 tot 17u45
Vrijdag 12 februari van 9u tot 13u en van 13u45 tot 17u45
Waar
Sporthal KA
Van Hemelrijcklei 71
2930 Brasschaat
Kostprijs*
Het inschrijvingsgeld bedraagt €45 (incl. cursustekst) en dient gestort te worden op rekeningsnummer
BE 80 0680 8294 0077 van de Vlaamse Handbalvereniging met vermelding ‘Aspirant-Initiator Brasschaat’ + naam
Inschrijvingen*
Volgende gegevens moeten doorgegeven worden aan gerrit.vertommen@handbal.be
• Naam + Voornaam
• Adres
• Geslacht
• Telefoon/gsm nummer
• Geboortedatum
• E-mail adres
Info
Gerrit Vertommen (Vlaamse Handbalvereniging vzw)
Gsm. 0486 90 67 46 E-mail: gerrit.vertommen@handbal.be
*Betalingen en inschrijvingen moeten binnen zijn vóór 3 februari 2016

HB7: 2015 / 7

3 Wedstrijdinformatie
3.1 Programma weekend 30/31-01-2016
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4 Scheidsrechters, waarnemers en tafelofficials
4.1 Weekend 6/7-02-2016
BENELEAGUE: Finale
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5 Verslagen comités / commissies
5.1 Verslag vergadering Paritaire Sportcommissie 14/01/2016
Betreft: P1516/01 DHC Overpelt – HC Bressoux (2e Nationale Dames) van 14/11/2015
Klacht van HC Bressoux
Aanwezig : Van Cauwenbergh L. (voorzitter) ; Rozein M. (dienstdoende secretaris), Verelst J. ; Henrotte M. ;
DHC Overpelt : Jannis J. (7797) ; Rabbijns C. (79582)
HC Bressoux: Dister C. (63203) ; Petry A. ( 62446)
Afwezig : De scheidsrechters Hermans P. , niet verontschuldigd, en Loos C. ,verontschuldigd per mail dd. 2
januari 2016.
•

De vertegenwoordigers van DHC Overpelt bevestigen de twee time-outs aangevraagd door hun club
tijdens de laatste vijf minuten van de wedstrijd, wat volgens hen de eindstand van de wedstrijd niet
beïnvloed heeft.
• Mevr. Petry van HC Bressoux meldt ons de tijdopneemster van Overpelt aangesproken te hebben ivm de
tweede time-out maar dat deze daarop niet gereageerd heeft en teken gedaan heeft niet te begrijpen
wat ze bedoelde. Er is geen woordwisseling geweest tussen beiden de hele wedstrijd door, wat zeker
te wijten is aan een gebrek aan taalkennis.
• De scheidsrechters zijn op het veld gebleven tijdens deze time-outs, zonder zich naar de tafel te
wenden voor controle.
• De twee team time-outs aanvragen in de laatste vijf minuten van de wedstrijd hebben een invloed
gehad op de eindstand.
• Op vergadering van 01/12/2015 besloot het PSchC dat het ging om een scheidsrechterlijke vergissing.
• Aangezien voorgaande elementen beslist de commissie de wedstrijd te laten herspelen.
• De commissie stelt vast dat de scheidsrechters, ondanks de verschillende uitnodigingen, geen enkele
concrete reden gegeven hebben voor hun afwezigheid op de verschillende vergaderingen. E-mail van
Hermans P. dd. 23/11/2015 voor de vergadering van het PSchC en niet verontschuldigd voor die van de
PSC van 14/01/2016 en e-mail van Loos C. voor de laatste vergadering.
• De PSC vraagt aan de Secretaris-Generaal beide scheidsrechters op te roepen zodat zij uitleg kunnen
geven ivm hun houding en mails.
Kosten : 261,7 € ten laste van de KBHB.
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