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2de VHV Handbal Symposium 

Van 14 juni tot 22 juni 2022! 

 

Van 14 juni tot en met 22 juni organiseert de VHV haar tweede “VHV Handbal Symposium”. Er zullen 

5 verschillende online infosessies/bijscholingen/workshops plaatsvinden voor clubbestuurders, 

promotieverantwoordelijken, vrijwilligersverantwoordelijken, (sporttechnische) jeugdsport-

coördinatoren en trainers… Iedereen is steeds overal welkom, maar de bijscholingen zijn voor 

bepaalde doelgroepen specifiek erkend in  het kader van het JeugdSportFonds. 

Inschrijven  

Inschrijven is gratis en kan via de website (zie gele balk boven) :  

https://www.handbal.be/nl/vhv-symposium 

Programma 

Volgende sessies staan op het programma : 

Dinsdag 14 juni 20u-21u30 : Handball in progress ! 

Verschillende relevante thema’s voor de clubwerking en over de VHV-werking en beleid (zoals het 

digitaal wedstrijdblad, JSF…) komen aan bod. Deze sessie is bedoeld voor clubsecretarissen, 

bestuurders en medewerkers. 

 

Woensdag 15 juni 20u-22u : Basis rompstabilisatietraining 

Tijdens deze sessie wordt de nadruk gelegd op rompstabilisatietraining. Wat is rompstabilisatie 

en wat is het belang ervan in handbal? Hoe kan je een trainingsprogramma opbouwen? Via een 

aantal concrete bouwstenen, richtlijnen en voorbeelden van oefenstof krijg je inzicht in het 

opmaken van een programma. Deze sessie is bedoeld voor sporttechnische jeugdcoördinatoren 

en trainers van alle niveaus en wordt voor hen erkend  i.k.v. het JSF en de trainerslicenties A,B,C. 

 

Donderdag 16 juni 20u-21u30 : Clubontwikkeling en promotie 

In deze interactieve workshop wordt een promotie-en marketingjaarplan 1.0 voor handbalclubs 

voorgesteld, de promotiefocus in de komende tijd en onderzocht welke de knelpunten zijn die 

clubs ervaren in hun ontwikkeling. Deze sessie is bedoeld voor clubbestuurders, medewerkers, 

promotieverantwoordelijken en vrijwilligerscoördinatoren en wordt erkend voor 

promotieverantwoordelijken en vrijwilligerscoördinatoren i.k.v. het JSF. 

 

Dinsdag 21 juni 20u-21u30 : Handball in progress sporttechnisch! 

Verschillende relevante sporttechnische  thema’s voor de sporttechnische werking (zoals 

aandachtspunten in de jeugdopleiding, aandachtspunten vanuit de selectiewerking, antidoping) 

komen aan bod. Deze sessie is bedoeld voor sporttechnische jeugdcoördinatoren en trainers van 

alle niveaus en wordt voor hen erkend  i.k.v. het JSF en de trainerslicenties A,B en C. 
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Woensdag 22 juni 20u-21u30 : Vrijwilligerswerking in de club 

“Vrijwilliger zijn” blijft een knelpunthobby. De coronapandemie heeft deze problematiek nog 

meer op de voorgrond gezet. HC Schoten stelde vorig jaar hun plan voor voor het heropstarten 

van hun vrijwilligerswerking en brengt nu (zoals vorig jaar beloofd) verslag uit van hun behaalde 

resultaten en vorderingen maar ook ondervonden obstakels. Deze sessie is bedoeld voor 

clubbestuurders, medewerkers, vrijwilligerscoördinatoren en promotieverantwoordelijken en 

wordt erkend voor vrijwilligerscoördinatoren en promotieverantwoordelijken i.k.v. het JSF. 

 

 

Vragen? 

Wil je meer info of heb je problemen met inschrijven, dan kan je terecht via linde.panis@handbal.be 
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