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Clubnieuws
Tornooien / Oefenwedstrijden
Initia Hasselt
Ziehier de uitnodiging voor ons jaarlijks KBC jeugdhallentornooi die zal plaatsvinden op 2 Januari
2016.
Gelieve voor 1 December 2015 je inschrijving te bevestigen.
Inschrijvingsgeld bedraagt 50€ voor het eerste team, 45€ voor het tweede team, 35€ voor het derde
team en 25€ voor alle volgende teams.
Bovendien kan u een korting genieten van 10% indien uw ploeg een scheidsrechter kan aanleveren.
Bij aanlevering van tweed scheidsrechters bedraagt de korting 25%
Inschrijven via: tornooi.initia.hasselt@gmail.com of www.initiahasselt.be
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VHV J14
Programma VHV OPEN J14 TORNOOIEN
Zondag 22/11/2015 Atomix PUTTE
Sporthal "Gemeentelijke sporthal Klein Boom - Mechelbaan 604, 2580 Putte"
6 deelnemende ploegen

Atomix
Uilenspiegel
Elita Buggenhout
DB Gent
HC Schoten
Sporting Neerpelt

Ieder speelt 4 wedstrijdjes van 20' (5' tussen de wedstrijden)
12u45 Atomix - Uilenspiegel
13u10 Buggenhout - Gent
13u35 Uilenspiegel - HC Schoten
14u00 Atomix - Gent
14u25 Buggenhout - Neerpelt
14u50 Gent - HC Schoten
15u15 Uilenspiegel - Buggenhout
15u40 Neerpelt - Gent
16u05 Atomix HC - Schoten
16u30 Neerpelt - Uilenspiegel
16u55 HC Schoten - Buggenhout
17u20 Atomix - Neerpelt
Einde 17u40

Ontslagen door de club
198 Apolloon Kortrijk
Gudrun Favoreel, Manuel Timmerman
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VHV – BHB mededelingen
VHV Handbalstage Genk
Wanneer? Maandag 11 - vrijdag 15 juli 2016
Voor wie? Jongens en meisjes geboren in 2000 - 2006
Wat?
•
•
•

4 overnachtingen in sporthotel
2-tal trainingen per dag: o.a. balcoördinatie, techniek, basistactiek, keepertraining,… komen
aan bod
Leuke en uitdagende dag- en avondactiviteiten

Wie zijn de trainers?
De stages staan onder leiding van:
Gerrit Vertommen en Thomas Peeters (beide Master LO en Trainer A)
VTS gediplomeerde trainers
Waar verblijven we?
Kattevenia Genk: (Kattevennen 15, 3600 Genk). We verblijven in het sporthotel, er wordt getraind in
de sporthal op het domein
Prijs? 275 €
Inclusief alle trainingen, de verzekering, alle maaltijden en het verblijf!
Hoe inschrijven?
Stuur of mail (bij voorkeur) het ingevulde formulier. Gebruik één formulier per persoon. Aarzel niet,
de plaatsen zijn beperkt!
Wie ingeschreven is, krijgt tijdig alle nodige informatie.
Het inschrijvingsgeld (275 €) stort je op het rekeningnummer
068-0829400-77 van de Vlaamse Handbalvereniging vzw, met vermelding:
naam deelnemer + handbalstage Genk (ten laatste 3 weken na de inschrijving, anders vervalt
deze)
Meer info bij:
Gerrit Vertommen (Vlaamse handbalvereniging)
Telefoon:
0486/90 67 46
E-mail:
gerrit.vertommen@handbal.be
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België - Tsjechië
Beste handballiefhebbers,
De interland van afgelopen zaterdag werd helaas niet gewonnen door onze Red Wolves, maar kan
toch niet anders dan omschreven worden als een succes! De ambiance en sfeer die in de zaal hingen
waren onbeschrijflijk en geven ons als federatie een enorm goed gevoel naar de toekomst toe!
Via deze weg willen wij dan ook graag iedereen bedanken:
Bedankt aan de spelers en speelsters van onze nationale teams (Junioren, Dames en Senioren) om
sportief alles te geven!
Bedankt aan alle supporters om massaal aanwezig te zijn in Kortrijk! Zeker ook aan alle clubs die
verschillende acties op poten hadden gezet om de zaal te vullen!
Bedankt aan alle vrijwilligers die hebben geholpen om de avond vlot te laten verlopen!
Bedankt aan de leden van Apolloon Kortrijk, de club die samen met de federatie instond voor de
organisatie, jullie waren fantastisch als mede-organisator!
Bedankt ook aan de clubs die hun trainingszalen hebben opengezet voor onze Red Wolves!
Wij hopen jullie allemaal terug te mogen zien op woensdag 6 januari 2016 wanneer onze Red Wolves
het - opnieuw te Kortrijk - zullen opnemen tegen Turkije!
Tot dan!
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Bijscholing: 'Een slimme strategie voor ledenbinding'
Donderdag 12 november 2015 organiseert de VHV ism. de Vlaamse Kano & Kajak Federatie, de
Vlaamse Roeiliga en de Vlaamse Yachting Federatie een administratieve bijscholing te Gent
betreffende het binden van leden aan je club.
Zijn de leden van je sportclub veeleisender geworden? Wordt het moeilijker om leden aan je club te
binden? En zo ja, hoe zie jij dan de toekomst van je sportclub? Hier bewust mee bezig zijn en actie
ondernemen, kan niet meer ontbreken op de agenda van een sportclub. Je activiteiten op zich, zoals
je ze steeds hebt gedaan, zijn in vele gevallen niet meer genoeg om je leden te behouden. Er is een
gerichte aanpak nodig. En niet zozeer in termen van “beter” of “meer”, maar vooral “anders”. Een
slimme strategie die rekening houdt met de behoeften van je leden. Een praktijkaanpak die door
succesvolle clubs wordt toegepast. 100% garantie heb je nooit, maar in deze sessie leer je de
strategie voor ledenbinding die je de beste kansen geeft op succes!
Meer info en inschrijven via volgende link of informatie via linde.panis@handbal.be

Homologatie van sporthal Puyenbroeck:
Sporthal Puyenbroeck
Puidonkdreef 1
9185 Wachtebeke
België
HOMOLOGATIECODE:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Hars

A

A

A

TBP

A

D

A

C

D

Ja/Nee
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Herinnering: de Lidkaart
De lidkaart moet behoorlijk en volledig ingevuld worden, alsook op beide luiken ondertekend zijn
door:
1. de clubsecretaris,
2. het lid of zijn wettelijke vertegenwoordiger.
F. Voor een minderjarig lid (- 18 j.) moet de lidkaart tevens mee worden ondertekend door een ouder
of wettelijke voogd.
G. Iedere lidkaart moet afzonderlijk, niet onder omslag, naar het SG worden verstuurd. Elke
verzending onder omslag zal worden geweigerd.
Uitzondering: Te hernieuwen lidkaarten (bv. nieuwe pasfoto, bij het niet meer overeenstemmen met
het werkelijk uiterlijk van de betrokken persoon ) mogen onder omslag worden verstuurd indien aan
de kwalificatie van de betrokkene niets verandert. Het luik met de recente pasfoto zal door het SG
naar de clubsecretaris worden teruggestuurd, voorzien van het lidnummer,de stempel van de VHV en
de datum vanaf wanneer het lid is gekwalificeerd.
H. Lidkaarten die niet overeenkomstig bovenstaande richtlijnen worden ingediend, zullen niet
worden gevalideerd en een boete met zich meebrengen.
I. De scheidsrechters kunnen ten allen tijde het identiteitsbewijs van een speler/speelster vragen. De
betrokkene moet dit kunnen voorleggen.
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Wedstrijdinformatie
Uitslagen en rangschikkingen
www.handbal.be

Programma weekend
Weekend 14/15-11-2015
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N019: Sp. Jodenstraat: toegang via Tongersesteenweg 20, parkeren op Europaplein
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Scheidsrechters, waarnemers en tafelofficials
Algemene aanduidingen
Weekend 21/22-11-2015
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