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Eindverslag VHV-rondetafelgesprekken 2021 

Beste clubs 
 
De voorbije weken heeft de VHV in samenwerking met de regiocomités het initiatief genomen om jullie 
uit te nodigen voor onze eerste VHV-rondetafelgesprekken. In kleine groepen hebben we enkele 
actuele items en uiteraard ook de clubs zelf allemaal aan bod laten komen. 
 
Hierna volgt een verwerking van de verslagen van alle bijeenkomsten. Wij willen jullie nogmaals 
danken voor de positieve mindset, de medewerking en de bereidwilligheid tot het delen van jullie 
clubwerking op verschillende vlakken. Ook dank aan de regiobestuurders voor het in goede banen 
leiden van deze meetings. 
 
Dit eindverslag is bewust geen volledig bundeling, maar een weergave van de bevindingen waarin we 
enkele best practices en tools aanreiken die alle clubs kunnen ondersteunen en vooruithelpen. 
 
Best practices activiteiten -13 jaar 
 
In bijna alle clubs is deze doelgroep blijven doortrainen. Het stopzetten van activiteiten voor deze 
leeftijdsgroep binnen de club en enkele maatregelen waaronder ‘de klasbubbel’ of de ‘1 hobby per 
kind’-regel en de gevolgen hiervan, hebben echter tot een drop-out geleid. Hoewel het niet evident is 
om de clubwerking te garanderen en de leden te behouden, staan hieronder toch enkele voorbeelden 
van ‘good practices’: 
 

- Outdoor, in de buitenlucht trainen. 
- Gemeenten/Steden die rond Pasen een initiatief organiseren voor de clubs. 

TIP: ga na of dit in jouw buurt het geval is. 

- Van de training filmpjes doorsturen via apps/sociale media. 
- Met inachtneming van de huidige maatregelen, een ‘Paasstage’ plannen in vaste groepjes. 
- TIP: een ‘vriendjesdag’ blijkt een succesvol concept met vaak instroom tot gevolg. Probeer dit 

zeker eens te organiseren wanneer de maatregelen het toelaten. 
 
Best practices activiteiten +13 jaar - jongeren (tot 18 jaar) 
 
De huidige situatie gaat soms gepaard met hindernissen en twijfels: 
 

- Komen kinderen terug als de maatregelen versoepelen? 
- Moeilijkheden om online trainingen te organiseren. 
- Moeilijkheden om op goede uren een goede locatie te vinden (i.s.m. andere clubs). 
- Onvoldoende respons om trainingen te starten (outdoor trainingen trekken minder 

deelnemers aan,…). 
 
Clubs doen er zeker goed aan om trainers, bestuurders of andere betrokkenen in te schakelen om 
contact op te nemen én te onderhouden met de risicogroep(en) binnen hun vereniging. Vraag 
regelmatig aan de leden hoe het met hen gaat en wees een luisterend oor, maar geef hen ook de 
mogelijkheid om actief ideeën aan te brengen en na te denken over hoe we van de huidige toestand 
het beste kunnen maken. 
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Uiteraard waren we blij om te horen dat heel wat clubs alles op alles zetten om het contact met deze 
leeftijdsgroep te onderhouden en het onderlinge groepsgevoel toch actief te houden. Ook de fysieke 
en mentale fitheid blijken hoog op de agenda te staan. Hieronder enkele ideeën om tot actie over te 
gaan: 
 

- Online/Digitale opdrachten. 
- (Outdoor) trainingen op diverse ondergronden (Beach-handbalterrein, grasveld, Finse piste). 
- Challenges op Strava. 
- Wekelijks andere uitdagingen (jongens tegen meisjes,…), weekopdrachten met winnaar. 
- Probeer trainers te blijven motiveren om initiatieven te bedenken en te organiseren. 
- TIP: start je later op, overweeg dan de mogelijkheid om geen zomerstop in te lassen. 

 
Best practices activiteiten +13 jaar – volwassenen 
 
Ongeveer twee derde van de clubs biedt nog activiteiten aan voor de volwassen doelgroep: 
 

- Individueel sporten aanraden, individuele schema’s bezorgen aan sporters. 
- Groepen/Challenges via Strava. 
- Senioren laten aansluiten bij de U16/U18, uiteraard met naleving van de Coronamaatregelen. 
- Aparte krachtoefeningen, met de nadruk op het fysieke aspect. 
- TIP: contacteer de leden (regelmatig) en probeer de zin om opnieuw samen te kunnen trainen 

en spelen aan te wakkeren door bv. nu al in kleine groepjes activiteiten te organiseren. 
 
Best practices financieel 
 
Meerdere clubs hebben aangegeven het belangrijk te vinden dat de VHV en de regio’s financieel 
ondersteunen en hopen op een vorm van tegemoetkoming (via de VHV/regio’s, Ethias, Sport 
Vlaanderen (subsidie ‘Noodfonds Corona’),…). Uit navraag is gebleken dat voorlopig weinig clubs echt 
grote financiële problemen hebben ten gevolge van de huidige maatregelen. 
 
Betreffende de lidgelden komen vanuit de clubs verschillende visies naar voren: 
 

- Een korting geven op het lidgeld op basis van welke activiteiten nog wél zijn kunnen doorgaan. 
- Volgend seizoen sowieso een korting geven op het lidgeld. 
- Volgend seizoen enkel het lidgeld vragen dat aan de federatie betaald is. 
- Aan de start van het huidige seizoen reeds een verminderde bijdrage gevraagd aan de leden. 
- Per maand zonder activiteit een deel van het lidgeld terugbetalen. 
- Volgend seizoen enkel lidgeld vragen aan de leden die dit jaar géén lidgeld betaald hebben. 

 
Enkele ‘good practices’ aangaande het verwerven van (alternatieve) inkomsten: 
 

- Online of van deur tot deur verkopen (bv.: ontsmettingsgel,…). 
- Online clubshop ((nieuwe) kledinglijn,…). 
- Wijn- of bierverkoop, stockverkoop van dranken. 
- Bingoavond. 
- Take-away. 
- Spelers thuis een kleine attentie aanbieden bij Sinterklaas, Pasen,… om de club in beeld te 

houden. 
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- TIP: probeer de club ‘te verkopen’. Een bestuurslid/vrijwilliger met marketingervaring kan 
helpen om het sporttechnische en financiële deel op te splitsen en met de juiste expertise uit 
te bouwen. 

- TIP: ga bij je gemeente/stad na of je club in aanmerking komt voor 
subsidies/tegemoetkomingen/…. 

- TIP: vanuit het JeugdSportFonds wordt gevraagd om alle stukken, alles wat je doet binnen de 
club, goed bij te houden (VHV is in overleg met Sport Vlaanderen om corona-aanpassingen te 
mogen doen aan het huidige reglement van het JSF 2020-2021). Probeer nu al zoveel mogelijk 
(promotionele) activiteiten die binnen de coronamaatregelen toegelaten worden, uit te 
voeren! 

 
De gevolgen voor sponsoring naar volgend seizoen toe zijn moeilijk in te schatten. Hierbij alvast enkele 
tips om sponsors onder de aandacht te brengen of met het oog op de toekomst aan je club te binden: 
 

- Het inrichten van wandel- of fietstochten waarbij sponsors worden betrokken. 
- Producten van sponsors verkopen. 
- Filmpjes van (jeugd)ploegjes op TikTok (of andere sociale media) zorgen mogelijk voor respons 

van de sponsors. 
- TIP: laat de sponsoring ook voor het volgende seizoen gelden als het afgesproken 

minimumaantal gespeelde wedstrijden niet gehaald wordt. 
- TIP: stel als club een gefundeerd plan op omtrent het werken met sponsors. 

 
Ideeën/verwachtingen 2021 – zomerseizoen 
 
Algemeen vinden clubs het moeilijk om vooruit te kijken en heerst er onduidelijkheid over wat 
wanneer terug zal mogen en wanneer sportieve ontmoetingen/wedstrijden weer toegelaten gaan zijn. 
Men vindt het wel positief dat de VHV en de regio’s meedenken over hoe we dit seizoen 
(zomerperiode) nog maximaal kunnen benutten. 
 

- De resultaten van de enquête worden later meegedeeld. 
- Men verkiest kleinere (buiten)tornooien/oefenwedstrijden boven een zomercompetitie. 
- Hou eventuele initiatieven laagdrempelig en met de nadruk op plezier, eerder dan op 

resultaat. Dit kan de instroom bevorderen. 
- Hanteer geen (al te) strikte reglementering, zonder boetes voor afzeggingen e.d.. 
- Een goede coördinatie en organisatie van dergelijke activiteiten zal noodzakelijk zijn. 
- TIP: gebruik zoveel mogelijk de structuren van de VHV! 
- TIP: neem deel aan de ‘Structoer’ (meer info via gerrit.vertommen@handbal.be). 

 
Hoewel het verloop van volgend seizoen (2021-2022) nog koffiedik kijken is, geven we hieronder al 
enkele tips mee om je optimaal voor te bereiden: 
 

- Probeer tijdig te weten hoeveel leden zich volgend seizoen zullen aansluiten bij de club en wie 
al dan niet wil deelnemen aan de handbalcompetitie. 

- Vanaf het moment dat het weer toegelaten is, kun je scholen contacteren om initiaties te 
geven, of ze bij jou in de sporthal uitnodigen. Voorzie de nodige begeleiding (trainers, 
sportleerkrachten,…). 

- TIP: ga een samenwerking aan met andere (sport)verenigingen binnen je stad/gemeente. Zo 
verbreed je je doelgroep en kun je (extra) leden aantrekken. 

 
 

mailto:gerrit.vertommen@handbal.be
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Andere openstaande vragen aan VHV en/of RC 
Alle vragen worden doorgestuurd aan de desbetreffende commissies, cellen, medewerkers of aan de 
Raad van Bestuur zodat men er rekening mee kan houden en zorgen voor opvolging. Als er in de 
komende periode onduidelijkheden blijven, kan je uiteraard je vraag opnieuw stellen aan het 
secretariaat. 
 
Vragen met betrekking tot leeftijdscategorieën en inschrijvingsdata: 
 

- Voorstel van een club om de jeugd nog een jaar in de huidige leeftijdsreeksen te laten spelen 
zodat de opleiding kan worden verdergezet. D.w.z.: J12 => J13, J14 => J15, J16 => J17, J18 => 
J19 (enkel de laatste categorie kan ook). 

- Blijven de leeftijden van de meisjesploegen volgend seizoen dezelfde? 
- Wat zijn de verwachtingen voor de M19 naar volgend seizoen toe? 
- Is er een mogelijkheid om een J19-categorie te maken (i.p.v. J18)? Dit kan zorgen voor extra 

ploegen. 
- De inschrijvingsdatum voor de ploegen (20 mei) graag verlengen tot ten vroegste de eerste 

week van juni 2021. 
TIP: schrijf bij twijfel toch de ploeg al in! 

 
Vragen met betrekking tot scheidsrechters(cursussen): 
 

- Wanneer vindt het examen plaats van de initiatorcursus 2019-2020 te Lommel? 
- Vraag voor de regiobesturen: is er, indien de competitie pas start in oktober 2021, geen 

mogelijkheid om de cursussen tafelofficials en jeugdscheidsrechters te laten doorgaan in 
september, voor de start van de competitie? 

- Hoe maken we ‘scheidsrechter zijn’ aantrekkelijker? Er dient betere begeleiding te komen. 
- Door het voorstel van de nieuwe wet i.v.m. verenigingswerk bestaat de vrees dat sommige 

jongere scheidsrechters (20-30 jaar) zullen afhaken door het financiële aspect. Daarom kan het 
nuttig zijn om daar binnen de club iets aan proberen te doen, zoals bijvoorbeeld: 

o Ontvangst van de scheidsrechter beter verzorgen. 
o Beloning door de moederclub (interland of internationale wedstrijd bijwonen op 

kosten van de club). 
 
Vragen met betrekking tot financiën: 
 

- De clubs willen graag duidelijkheid over wat ze nog kunnen verwachten aangaande eventuele 
tegemoetkomingen/terugbetaling van lidgelden vanuit de bond. Is er overleg met andere 
sportbonden hoe zij dit aanpakken? 

- Heeft de VHV zich voldoende ingedekt door bv. personeelsleden op tijdelijke werkloosheid te 
zetten? Er zijn namelijk heel wat activiteiten weggevallen. 

- De clubs willen graag duidelijkheid over wat ze nog kunnen verwachten aangaande de 
handbalzomer. Dit kan belangrijk zijn om beslissingen te nemen omtrent het lidgeld. 

 
Vragen met betrekking tot topsport: 
 

- De nationale ploeg heeft afgehaakt voor selectiewedstrijden. 
o Andere landen hebben voornamelijk profspelers en kennen het probleem van België 

niet. Zo ligt ook de BENE-League stil en is het moeilijk om zonder clubtrainingen en 
wedstrijden ook stages voor de Red Wolves te organiseren. 
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- Wat zijn de gevolgen (o.a. voor studenten) voor het verliezen van het topsportstatuut? 
- Leg niet enkel de focus op breedtesport, maar besteed ook aandacht aan topsport. 

 
Vragen met betrekking tot het (regio)secretariaat: 
 

- Bij welke medewerker kan de club terecht voor ondersteuning i.v.m. bv. het zoeken naar 
vrijwilligers of sponsoring? Wie kan je op weg helpen/ondersteunen, waar kun je gerichte hulp 
vinden? 

o Kan de VHV op haar website duidelijk aantonen bij welk personeelslid men voor welke 
zaken terecht kan? 

o Kan de VHV een soort draaiboek maken met informatie, links, voorbeelden,…? 
- De verdere ontwikkeling van het platform is continu blijven doorlopen en er wordt nog steeds 

aan gewerkt. Mogelijk komt er een overzicht van de aanpassingen/extra functionaliteiten. 
- Welk promotiemateriaal is er beschikbaar vanuit de VHV en/of de regio? 

 
Drop-out 
 
In de contacten met de clubvoorzitters drukten reeds heel wat clubs een grote bezorgdheid uit over 
de fysieke en mentale toestand bij de 16- tot 18-jarigen. Er werd/wordt gevreesd voor een drop-out in 
deze leeftijdsgroep. Bij veel clubs ging/gaat de meeste aandacht voorlopig naar de 1e en 2e ploeg. 
 
Ook nu willen we opnieuw het belang benadrukken om goed en veel contact te houden met de 
(jeugd)spelers. Dit kan via eender welk kanaal en door eender wie (bestuursleden, trainers, spelers 
eerste ploeg,…) gebeuren. 
 
Geef enerzijds voldoende aandacht aan de toestand van de jongeren en laat hen de kans om hun 
verhaal te vertellen. Probeer daarnaast hun enthousiasme om naar de club te komen weer aan te 
wakkeren en de zin om te handballen in stand te houden. Laat hen weten dat de club ’nog bestaat’ en 
dat zij er een belangrijk deel van uitmaken. 
 
In enkele clubs hebben de meeste leden voor het handbal gekozen en ziet men weinig tot geen 
verandering in het ledenbestand, of blijken vooral de oudere meisjescategorieën (M13-M17) gevoelig 
aan terugval. De meerderheid van de clubs geeft echter aan een uitstroom (tot wel 40%) te merken in 
de categorieën U8 – U12. De volgende redenen worden hiervoor als belangrijkste oorzaken aangestipt: 
 

- Uit voorzorg, angst (van ouders) voor besmetting. 
- Keuze voor andere activiteit. Zolang kinderen moeten kiezen voor 1 hobby, wordt er gevreesd 

voor drop-out. 
 
Wat kun je doen om drop-out tegen te gaan of om toch de gewenste ploeg(en) te vormen naar aanloop 
van volgend seizoen? 
 

- Bekijk de mogelijkheden om een samenwerkingsverband met een andere club/ploeg aan te 
gaan. 

- Organiseer gesprekken met de spelers (per ploeg). 
- Indien toegelaten, organiseer of neem deel aan wedstrijden/activiteiten tijdens de 

zomermaanden. 
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Algemene conclusie 
 

Clubs vinden het moeilijk om vooruit te kijken en wachten dan ook liever tot er duidelijkheid is voor 
de sportsector (wanneer heropstarten, in welke fases komen er versoepelingen, welke protocollen 
moeten we volgen,…) vooraleer iets te gaan plannen of organiseren. 
 
Over deze rondetafelgesprekken kregen we alvast heel wat positieve feedback van de clubs. Kleine en 
grote clubs luisterden naar elkaar, deelden hun werking en adviezen en konden op deze manier van 
elkaar leren. Daarbij gaven jullie aan dat het motiverend werkt om gehoord te worden, zowel door 
andere clubs als door de VHV en de regiobesturen, en jullie verhaal te kunnen delen. Dit initiatief mag 
van jullie zeker terugkeren of zelfs op regelmatige basis georganiseerd worden. 
 
Uiteraard kunnen jullie met vragen, opmerkingen, tips en ideeën steeds terecht bij de VHV en de 
regio’s. De contactgegevens vind je terug via http://www.handbal.be/nl/over-ons/vlaamse-
handbalvereniging. 
 
Wij hopen samen met jullie op een spoedige verbetering van de situatie en kijken ernaar uit om snel 
weer te mogen genieten van het enthousiasme van weleer op en rond het handbalveld! 

http://www.handbal.be/nl/over-ons/vlaamse-handbalvereniging
http://www.handbal.be/nl/over-ons/vlaamse-handbalvereniging

