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1 Clubnieuws
1.1 Wijziging Bestuur Estudiantes HC Tournai
Arnaud Baudru zal tot en met 8 april 2018 waarnemend secretaris van Estudiantes HC Tournai zijn (0495 23 08 36
- arnaud.baudru@estu.be.

2 VHV – KBHB mededelingen
2.1 Ontslag Bestuur Vlaamse Handbalvereniging
Wim vos heeft om familiale redenen ontslag gegeven als voorzitter en bestuurder van de Vlaamse
Handbalvereniging. De Raad van Bestuur heeft zijn ontslag aanvaard, dankt hem voor zijn inzet voor de vereniging
en het handbal en wenst hem veel succes.

2.2 Herinnering wedstrijdwijzigingen Nationale reeksen
Herhaling, wedstrijdwijzigingen voor Nationale reeksen moeten gemeld worden aan
info@handbal.be en aan urbh@handball.be

2.3 Bijscholing grensoverschrijdend gedrag in de sportclub
Op 28 april is er een bijscholing over grensoverschrijdend gedrag binnen de sportclub.
Uit een grootschalig onderzoek is gebleken dat 17% van de volwassensporters in hun
kindertijd en jeugd minstens één ervaring had met seksueel grensoverschrijdend gedrag in
een sportomgeving. Daarom organiseert de VHV in samenwerking met Dynamo een
bijscholing rond grensoverschrijdend gedrag in de sportclub. Op basis van het pakket “sport
met grenzen: vlaggensysteem” kan je leren hoe beter met deze problematiek om te gaan.
Wanneer? Zaterdag 28 april van 10 tot 13 uur
Waar? Huis van de Sport, Boomgaardstraat 22, 2600 Berchem
Meer info : https://www.dynamoproject.be/bijscholing/sport-met-grenzen-aanpakken-vanlichamelijk-en-seksueel-grensoverschrijdend-gedrag-in-9
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3 Wedstrijdinformatie
3.1 Programma weekend 7-8/4 /2018
Play offs 1e nationale Dames
Mon
HB StHubo I.
DP005
02/4/18 17:30
Truiden
Hasselt
Sp. Jodenstraat
Play offs Dames Reserven
Mon
DS005
02/4/18 15:45

HB StHubo I.
Truiden
Hasselt
Sp. Jodenstraat

Cappa S.-Schreder E.

Theuwissen P.-Stevens Y.

Heren Liga 1
F010

Sat 07/4/18 20:15

Eeklo -

Hubo I.
Hasselt

De Vos K.-Van Hemelryck
C.

Play offs Liga Dames
IA002

Sat 07/4/18 16:30

HC Welta -

B.
Denderbelle

Hens B.-Lambert C.

4 Scheidsrechters, waarnemers en tafelofficials
4.1 Weekend 7-8/4/2018
Play off 2 - 1e nationale
Heren
BQ010 Sat 14/4/18 20:15
BQ005

Sat 14/4/18 20:15

Atomix Callant Tongeren -

SASJA HC 1
ESTUDIANTES
HC TOURNAI

Martens S.-Verdonck A.
Box M.-Claes P.

Play down 1° Nationale
heren
BR005

Sat 14/4/18 20:15

BR006

Sun
15/4/18 14:30

HC EYNATTENRAEREN
Kr. Houthalen -

HC VISE B.M.
O. Merksem

Steenwinckels C.Steenwinckels S.
Moeneclaey M.Pondeville S.

Sportcentrum Houthalen-oost
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Heren 2e Nationale
c098

Sat 14/4/18 20:15

UNION BEYNOISE -

c099
c100

Sat 14/4/18 20:30
Sat 14/4/18 20:30
Sun
15/4/18 20:00

DB Gent Ap. Kortrijk -

c097

Grace-Hollogne -

Play offs 1e nationale
Dames
DP007 Sat 14/4/18 18:00
DP008

Sat 14/4/18 18:00

Ach. Bocholt Hubo I. Hasselt -

JEUNESSE
JEMEPPE
HB St-Truiden
SASJA HC 2

Depoortere S.Verschaeve W.
Peeters J.-Vanhoudt R.
Lechien A.-Tanasescu M.

KTSV EUPEN

Compere C.-Resimont B.

HB St-Truiden
HANDBALL
FEMINA VISE

Cutaia D.-El Harrak A.
Beulakker L.-Gilis K.

Play downs 1e nationale
Dames
DQ008

Sat 14/4/18 17:30

DHT Middelkerke/Izeg -

DB Gent

De Keersmaecker C.Kerremans K.

Sp. De Krekel Izegem
DQ007

Sat 14/4/18 20:15

DHW Antwerpen -

DHC
Waasmunster

El Oueriaghli N.-Kerkeni
I.

HANDBALL
FEMINA VISE
HB St-Truiden

Theuwissen P.-Stevens
Y.
Mirisola M.-Houbrechts J.

Play offs Dames Reserven
DS008

Sat 14/4/18 16:00

Hubo I. Hasselt -

DS007

Sat 14/4/18 16:15

Ach. Bocholt -

Play downs Dames
Reserven
DT008 Sat 14/4/18 15:45
DT007

Sat 14/4/18 18:30

DHT Middelkerke/Izeg Sp. De Krekel Izegem
DHW Antwerpen -

DB Gent
DHC
Waasmunster

Vandoorne F.
Bogaert M.-Van
Goubergen M.

Dames 2e Nationale
E111

Sat 14/4/18 18:15

E114
E113

Sat 14/4/18 18:15
Sat 14/4/18 18:15

E109

Sat 14/4/18 20:30

E110

Sun
15/4/18 14:00

HC EYNATTENRAEREN
Rhino
HC SPRIMONT
RENAISSANCE
MONTEGNEE

-

BRUSSELS H.C.

Beckers C.-Vouillemin J.

-

HC BRESSOUX
Atomix

De Buck F.-Donea S.
L'Hoest P.-Vaghai A.

-

Uilenspiegel

Gabian B.-Thonon B.

United Brussels HC -

O. Merksem

Cols S.-Tonneau W.

Palais du Midi
E112

Sun
15/4/18 19:30

DHC Meeuwen -

DHC Overpelt

De Vos K.-Van
Hemelryck C.

Heren Liga 1
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F124

Sat 14/4/18 14:00

F121
F125
F123
F126
F122

Sat
Sat
Sat
Sat
Sat

14/4/18
14/4/18
14/4/18
14/4/18
14/4/18

18:00
18:30
20:00
20:15
20:30

O. Merksem Callant Tongeren
Uilenspiegel
HK Waasmunster
Eeklo
HHV Meeuwen

-

HBC
Dendermonde
Hubo I. Hasselt
E. Lebbeke
Sp. NeLo
Izegem
Ach. Bocholt

Claes C.-Daniels D.
Rottiers K.-Wils S.
Bruneel F.-Melange W.
De Proft J.-Gerets R.
Delanghe W.-Peters R.
Mannaert D.-Smekens P.

Heren Liga 2
HK
Waasmunster
Pent. Kortessem
E. Lebbeke

G057

Sat 14/4/18 18:30

DB Gent -

G121
G125

Sat 14/4/18 20:15
Sat 14/4/18 20:30

HC Welta Uilenspiegel -

G122

Sat 14/4/18 20:30

Overpelt -

Brasschaat

Lokeren -

Atomix

Haazen J.-Janssens R.

Desselgemse -

KHT Roeselare

Haazen S.-Janssens G.

Uilenspiegel Ap. Kortrijk -

Aalst
HBC Evergem

De Vos K.-Uten L.
Baita P.-Degryse S.
Adamczyk M.-Verschelde
J.
De Schepper J.-Goguta
V.

G124
G126

Sun
15/4/18 15:30
Sun
15/4/18 17:30

Heren Liga 3
H125
Sat 14/4/18 16:30
H122
Sat 14/4/18 18:45
H123

Sat 14/4/18 19:15

Izegem -

H121

Sat 14/4/18 20:00

Rhino -

H060

Sat 14/4/18 20:45

t Noorden -

H124

Sun
15/4/18 14:00

HC Attila Temse
Tessenderlo

Hermans P.-Loos C.
Hannes L.-Houben G.
Bruneel F.-Melange W.
Broothaers B.-Blanckaert
K.

GrootBijgaarden

De Moor M.-Uten L.

O. Brugge

De Schepper J.-Goguta
V.

B. Denderbelle -

HC Welta

Daeninck T.-Verhofstadt
S.

Schoten -

Sp. NeLo

Theyssens S.-Kostic N.

O. Merksem Sp. De Rode Loop Merksem

Play offs Liga Dames
IA008

Sat 14/4/18 20:00
Sp. Lebbeke

IA007

Sun
15/4/18 14:30

Play downs Liga Dames
IB007

Sat 14/4/18 16:30

HBC Evergem -

GrootBijgaarden

De Proft J.

Sp. Evergem
IB002

Sun
15/4/18 19:00

DHC Waasmunster -

DHT
Middelkerke/Izeg

Bomon J.-Van
Audenhove A.
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5 Verslagen comités/commissies
5.1 VERSLAG RAAD VAN BESTUUR 4 september 2017
Maandag 4 september 2017, 20h, Elewijt Center, Tervuursesteenweg 564, Elewijt

Aanwezige bestuurders: C. Claes, B. Danhieux, P. De Mot, E. Dirkx, F. Soetaert, M. Vander
Mierde, W. Vos.
Gecoöpteerd leden : G. Tsakitzidis
Ambtshalve: L. Panis (Secretaris-generaal), A. De Brauwer (Penningmeester.a.i.), J.
Stryckers,
Verontschuldigd : F. Lievens, F. Mulleners (Chef scheidsrechter),T. Mogal
AGENDA
1. Opening Voorzitter
a. André Vertommen is vandaag overleden. De gedachten van de Raad van Bestuur
gaan in eerst instantie naar zijn familie, die heel veel sterkte gewenst wordt in
deze moeilijke tijd.
b. Er zal nagevraagd worden bij de familie of er een krans mag voorzien worden
vanuit de VHV dan wel een dotatie aan Kom op tegen Kanker ter nagedachtenis.
c.
Katrien De Backer wordt gefeliciteerd met de geboorte van Warre.
2. Financiën
a.
b.

c.

d.
e.
f.

Het verslag van de financiële cel wordt overlopen
Volmachten op de zichtrekeningen : de huidige volmachten worden overlopen,
alsook die van de regio’s.
i. Dient het overlijden van André gemeld te worden? Best nog even wachten om
te voorkomen dat de rekening geblokkeerd wordt.
ii. Er zouden minstens 2 volmachten moeten komen op elke rekening, ook op die
van de regio’s. Zij dienen een 2de persoon aan te duiden. Ook zou er een
consultatievolmacht moeten komen op alle rekeningen voor de leden van de
financiële cel.
iii. De bankkaarten worden meer verspreid. Els krijgt toegang voor alle
rekeningen. Een kaart en kredietkaart voor Linde als SG.
Budgettering 2017 : raming op -10.000 euro tot -15.000 euro, maar dan is er wel
40.000 euro sponsoring bijgeteld. Dit betekent dat er naar -60.000 euro gegaan kan
worden. Aan de regio’s wordt gevraagd om de boekhoudkundige stukken vroeger
door te sturen. In feite dienen dit alle originele stukken te zijn, de regio dient de
kopie bij te houden. Er zullen richtlijnen hiervoor opgesteld worden. Bedoeling is
om minstens 3 maandelijkse een afrekening en budgettering te verzorgen.
Oefening JS: voorstel in speciale RvB zonder personeel op maandag 2 oktober om
20u. Hierna dienen beslissingen genomen te worden op de volgende RvB van
maandag 16 oktober om 20u.
Het is op dit moment niet duidelijk of er voldoende liquiditeit zal zijn op het einde
van het jaar.
De begroting 2018 is ingediend bij Sport Vlaanderen : hiervoor werd de begroting
2018 die goedgekeurd werd op de SAV gebruikt, evenwel met aanpassing van de
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g.

begroting mbt de projecten. Er is een bilateraal gesprek op 5 oktober met Sport
Vlaanderen.
Bijdragen clubs en leden : overgang tussen jeugd en senior. Als een club een
jeugdspeler heeft die senior wordt tijdens het seizoen, dient de club onmiddellijk
te betalen voor senior. Ze zouden evenwel 6 maanden dubbel betalen? Dit dient
uitgezocht te worden tegen 15 oktober. Melden aan DHT of Thor dat hiernaar
gekeken wordt.

3. Competitie :
a. Klacht Bekertrekking Hasselt
i. De RvB heeft in eer en geweten deze beslissing genomen. Er was hier geen
reglement voor. De RvB beroept zich op hoofdstuk 11 van de VHV-reglementen
dat hetvolgende stelt : Alle gevallen die niet in onderhavige reglementen
voorzien zijn, worden geldig en zonder beroep door de RvB beslecht. De RvB
heeft naar een oplossing gezocht die eerlijk is voor alle clubs, met namen een
trekking. Ook voorgaand seizoen kwam er een BENE-Leagueploeg vroeger in de
Bekercompetitie in actie dan de andere BENE-Leagueploegen.
ii. Waarborgsom voor klacht verhogen? De RvB is hier niet meteen voorstander
van, want dit is zelfde prijs voor kleine clubs als voor grotere clubs. Sporting
Nelo krijgt zijn waarborgsom terug, heeft de klacht gewonnen. De
waarborgsom van Hasselt wordt niet terug betaald, wordt als kost bepaald. De
procedure dient duidelijker uitgeschreven worden.
b. Stijgers bepalen regio heren-liga : geen enkele regio heeft 6 p-ploegen.
i. 1 ploeg daalt uit liga 3
1. Heen en terug : 1ste AVB en 1ste OW speelt
2. Heen en terug : 2de AVB en 2de OW speelt
3. Zo weten we wie 1ste stijger is, 2de stijger, 3de stijger en 4de stijger. Nadien
Regio Oost-West is 5-6-7-8-…
4. Afhankelijk van hoeveel dalers er zijn, stijgt 1,2,3.
c.
Verslag cel competitie :
i. Kampioenschapscommissie KBHB
ii. 1/3de regel : Voorstel Cel competitie : senioren zie voorstel van 8 speeldagen. 23 jaar regel behouden. Cel Competitie dient reglement uit te schrijven.
iii. Nieuwe bal kleeflaag : zie antwoord Cel competitie. De RvB stelt evenwel dat
de bal is goedgekeurd door IHF. Bal staat in de spelregels, dat is de
verantwoordelijkheid van de SR’s, de vraag wordt gesteld aan het SR-comité.
Maar de RvB denkt dat met deze bal gespeeld wordt gezien hij goedgekeurd
werd door de RvB.
iv. Vanuit de VHV willen we ook officiële SR’s bij de M16 competitie. De vraag
werd gesteld aan het SR comité, maar er werd nog niet geantwoord. De RvB
wenst snel antwoord van het SR-comité. De RvB vindt dat de M16 competitie op
dezelfde manier behandeld dient te worden als de J16 competitie in kader van
het gelijkheidsprincipe.
4. KBHB voorzitter Piet Moons wil graag weten dat indien de VHV en LFH zich niet meer
voor topsport wensen te engageren, ze dit aan hem zouden laten weten.
5. Scheidsrechtercomité
a. Er is een impasse in het SR-wezen, er is geen kandidaat chef-SR, er zijn te weinig
SR’s, probleem vergoeding…
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b.

c.

De RvB besluit : op de website bekend maken dat we chef-SR zoeken (eerst wel
aftoetsen bij François). Zie art 5.v. Procedure er bij zetten : internationaal of 8jarig ervaring in nationale afdeling. Indien hier geen kandidaat is, zijn anderen
mogelijk . Weerhouden kandidaturen door de RvB worden nadien voor stemming
voorgelegd.
Richtlijnen uitrusting IHF gepubliceerd in HB7 : ook vragen aan Sr-comité wat ze
ervan vinden, eventueel aanpassen, duidelijke lijn vragen voor Vlaanderen.

6. Goed bestuur
a. Vergaderagenda
b. Opvolgen beleidsplan : in voorbereiding verweven.
7. Varia
a. Wijziging van bestuursleden : Niet licht over gaan, wijziging mag enkel als de
procedure gevolgd wordt door de clubs. Cfr Brasschaat : ook oude bestuursleden
moeten tekenen.
b. VHV M16 A competitie : juiste gegevens invullen in competitie
c.
Selecties Women 18 en Women 20 : mening VHV :: VHV verdedigt het standpunt
van wat door de VHV commissies is uitgewerkt maar heeft ook de
verantwoordelijkheid om tot compromissen te komen. Indien de KBHB geen 2
selecties wil, dan wordt de vraag aan de VHV gesteld.
d. Bondsprocureur : liefst 2 : schoonzoon albert d’hanis contactere
e. Organisatie EK richting 2020 :
i. Er zijn 3 zalen voorgesteld, maar er is slechts 1 werkzame zaal momenteel :
Lotto Arena Antwerpen.
ii. Er is 1 jaar tijd om ons dossier te versterken. Indien we financieel niet rond
komen, wordt dossier niet goedgekeurd. Risico is laag op dat gebied.
f.
Vraag Regio Limburg ivm speler die met helm speelt. Er is een risico dat als de
speler een slag krijgt, hij hersenbloedingen krijgt. Helm mag eigenlijk niet. SRcomité heeft toestemming daarvoor gegeven per uitzondering. Maar dit kan alleen
op doktersattest, dit is de verantwoordelijkheid van de arts. Wij willen niet
verantwoordelijk gesteld worden voor de eventuele dood van de speler. Evenwel
kan het SR-comité hierover eigenlijk niet beslissen, geeft advies.
g.
Hoeveel spelers mogen op het wedstrijdblad staan in de bekercompetitie op VHV
niveau? 14 spelers.
h. Voorbije weekends zijn er infosessies geweest over het clublicentiesysteem : dit is
positief verlopen, er zal aan verder gewerkt worden.
Volgende vergadering 2 oktober en 16 oktober.

5.2 VERSLAG RAAD VAN BESTUUR 4 december 2017
Maandag 3 december 2017, 20u00, Elewijt Center, Tervuursesteenweg 564, Elewijt

Bestuurders: C. Claes, B. Danhieux, P. De Mot, E. Dirkx, T. Mogal, F. Soetaert, J. Stryckers,
G. Tsakitzidis (gecoöpteerd), M. Vander Mierde,
Ambtshalve: F. Mulleners (Chef scheidsrechter)
Verontschuldigd: A. De Brauwer, F. Lievens, L. Panis, W. Vos
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VERSLAG
1 Opening door de Voorzitter
In afwezigheid van Wim opent Filip de vergadering.
 Namens de VHV wenst hij Linde en Piet Moons een spoedig herstel.
 Hij feliciteert de Black Arrows met de resultaten van hun oefenwedstrijden.
 Hij bedankt en feliciteert HC Lokeren met de organisatie van de Kids Day.
2 Goedkeuring verslag vorige vergadering (zie bijlage)
Ten gevolgen de afwezigheid van Linde werd er geen verslag opgemaakt.
3 Werking van de VHV
3.1 Personeel
3.1.1 De resultaten van de werkgroep, samengesteld uit Filip, Jan, Patrick en Wim
(bestuurders), Linde en Alex (VHV) en Piet (BHB), worden besproken.
3.1.2 Gegeven de nieuwe uitdagingen die een andere manier van werken zullen vereisen, en
de daaruit voortvloeiende budgettaire hervormingen, zie de VHV zich genoodzaakt om
over te gaan tot een inkrimping van het personeelsbestand. De door de werkgroep
voorgestelde afvloeiingen worden door de bestuurders goedgekeurd.
3.1.3 De betrokkenen zullen allen persoonlijk worden ingelicht op woensdag 13 december,
waarna ook de andere medewerkers van het secretariaat op de hoogte zullen gebracht
worden. Het handhaven van deze timing is belangrijk.
3.1.4 Daarnaast dringt een herstructurering van het secretariaat van de VHV zich op, waarbij
belangrijke aandachtpunten oa. verantwoordelijkheid, communicatie en dynamiek
zijn.
3.1.5 Na deze reorganisatie dient bekeken te worden voor welke expertise beter beroep
gedaan kan worden op externe assistentie.
3.2 Financiën
3.2.1 De meeste dossiers met betrekking tot de vergoedingen werden ondertussen afgerond.
3.3 Bijzonder Algemene Vergadering
3.3.1 De Bijzondere Algemene Vergadering is voorzien op woensdag 20 december. Die dag
staan worden echter 3 van de 4 wedstrijden van de ¼ Finales van de Beker van België
Heren gespeeld. Er wordt daarom besloten om de BAV te verschuiven naar donderdag
21 december. Filip zal aan Katrien vragen om de clubs hier zo snel mogelijk over in te
lichten.
3.3.2 Agenda
 Personeel (Jan)
 Begroting 2018 (Tim)
4 Goed Bestuur
4.1 De nota betreffende Goed Bestuur wordt besproken. Behalve enkele detail zijn er geen
structurele opmerkingen.
4.2 De deadline voor het indienen bij Sport Vlaanderen is 15 december. De nota dient dus
ten laatste op maandag 11 december verstuurd te worden.
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5 Varia
5.1 De offerte van Kyocera is niet conform en kan dus niet weerhouden worden.
5.2 Brief van B.Bisschops
 Vraagt toepassing van artikel 2.5.5 voor een tussentijdse overgang in de loop van het
seizoen.
 Artikel 6.2.1 (Jan) voorziet echter dat dit enkel mogelijk is ingeval van geen
speelgelegenheid indien de ploeg/club inactief wordt.
 Besluit: de aanvraag voldoet niet aan de voorwaarden, en kan dus niet goedgekeurd
worden.
5.3 Licentiesysteem BHB
 Het voorstel dat momenteel wordt uitgewerkt heeft betrekking op alle nationaal
spelende herenploegen.
 Er zal in de toekomst ook bekeken worden of dit dient uitgebreid te worden naar de
nationaal spelende damesploegen.
5.4 Mail SVS
 Twee Vlaamse ploegen hebben zich gekwalificeerd voor de Internationale Scholen
Finales. Bij de jongens Hasselt en bij de meisjes Hamont. Beide ploegen worden
gefeliciteerd voor dit resultaat.
 Er wordt vanuit de organisatie ook gevraagd één scheidsrechterskoppel te leveren. De
verplaatsingskosten vallen ten laste van ISF, de verblijfskosten zijn voor de VHV.
5.5 Vanuit de BHB komt de vraagt om minstens 1 headset te vervangen. Vernieuwen van de
oortjes kost rond 200,00 euro, de aanschaf van een volledig nieuwe set ongeveer 300,00
euro.
Volgende vergadering 8 januari 2018 om 20u00.
Verslag opgemaakt door E. Dirkx

5.3 VERSLAG RAAD VAN BESTUUR 8 januari 2018
Maandag 8 januari 2018, 20u00, FLUIDDA, Groeningenlei 132, Kontich

Bestuurders: W Vos, B. Danhieux, M. Vander Mierde, T. Mogal, F. Soetaert, J. G. Tsakitzidis
(gecoöpteerd), P. De Mot, F. Lievens
Ambtshalve: F. Mulleners (Chef scheidsrechter)
Verontschuldigd: C. Claes, J. Stryckers, L. Panis (secretaris-generaal), E. Dirkx, A. De
Brauwer (Penningmeester)
VERSLAG
1 Opening door de Voorzitter
De raad van bestuur wenst iedereen een gelukkig nieuwjaar
2 Goedkeuring verslag vorige vergadering
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Francois Mulleners:
5.4 ->Mail SVS tweede gedachtenpuntje : Zowel de verplaatsingskosten als ook de
verblijfskosten voor het scheidsrechter koppel vallen ten laste van ISF. De scheidsrechters
krijgen wel geen wedstrijd vergoedingen (zie bijgevoegde mail)
5.5 -> vraag komt vanuit het Par.Sch.K.
probleem is dat zo goed als alle headsets momenteel buiten gebruik zijn omdat bij de meeste
headsets minstens één, soms ook beide, oortje(s) (onderdeel vanaf het zenderblok tot de
oorschelp) defect zijn en vervangen moeten worden. Bij de leverancier van de huidig in
gebruik zijnde headsets (Adeunis-Vokkero) is de kostprijs per oortje 250,-€/st (500,-€ indien
beide oortjes van de headset defect zijn), en dient bovendien het apparaat in zijn geheel naar
hun (in Frankrijk) opgestuurd te worden wat nog bijhorende verzendingskosten meebrengt.
Bovendien zijn deze headsets ondertussen al ca 8 jaar oud (destijds als gereviseerde headsets
ex-voetbal gekocht).
Wij hebben ook een offerte opgevraagd bij de firma Axiwi (apparaten ook in gebruik bij BNL
en EHF). Zij bieden ons een pakket van 10 headsets aan voor de prijs van 3900,-€ (zxcl BTW)
of maw 390,-€ per set (bij aankoop van 10 sets).
Gezien bovendien de service na verkoop en eventuele herstellingen beduidend gunstiger zijn,
vragen wij toestemming tot aankoop van dit pakket van 10 headsets.
De RvB van de VHV is van mening dat, gezien het toepassingsgebied van deze headsets
voornamelijk op het niveau van de BNL en nationale competitie ligt, de vraag moet gesteld
worden aan het PUC van de KBHB.
Ter info : ik heb deze vraag ondertussen gesteld aan het PUC via de SG Patrick Garcia en heb
van hem mondeling vernomen (tijdens het 4-Landentornooi M20 in december in Herstal) dat
het PUC principieel akkoord gaat maar een verdeling van de kosten voorstelt tussen VHV, LFH
en KBHB à rato van 1/3e ieder.
Filip:
Vraag verslag op van Linde
Vraag voor Linde:
Gedeelde dropbox voor verslagen
3 Werking van de VHV
3.1 Huidige toestand personeel
3.2
Crisis management (secr. gen.)
1. Externe crisismanager COMPETITIE:
Katrien -> competitie,
Els + Huub extra tijd
Vacature competitie (op basis van oefening Jan) -> nu uitsturen
2. Secretaris-generaal ad-interim
3. Hervormingsorgaan
Samenkomen week 22/01 (elewijt, terugkoppelen RvB begin februari) -> document van
Jan op voorhand reviewen
3.3
Prioriteiten
Lidkaarten – wedstrijdwijzigingen – kampioenschappen – digitaliseren
3.4
Relatie met Sportvlaanderen
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Meeting gehad met Gert Royen -> nieuwe meeting te plannen met
Tim/Alex/Crisismanager
4 KBHB update
4.1 VIP doorgeven aan Eric op 09/01
4.2 Update EK2022: weinig opmerkingen over LotteArena (verlichting)
4.3 Nacompetitie Beneleague: 1-4 spelen play-offs, 5-6 spelen best-of-5 met directe daler
4.4 Wat als kampioen N1 niet wilt stijgen
4.5 U18 challenge trophee
4.6 PUC -> technische commissie
5 Binnengekomen mails en klachten
1. Klacht HC Aalst:
a. Ontvankelijkheid: is er borg betaald
b. Wie oordeelt:
i. Scheidsrechterscomite voor advies
ii. Sportcomite samenroepen
6 Varia
1. Vraag voor deontologische code voor scheidsrechters (scheidsrechtercomite)
2. Hoe niet gestorte deel bijdragen VHV-regio boeken?
Regio: nog te ontvangen inkomsten
VHV: nog te betalen inkomsten
3. Sasja/Katrien: leveringsplicht
Wat als scheidsrechters gekwetst zijn? -> niet in de regelementen maar wel toegepast
VHV beslist niet over genomen beslissingen in de regio
4. Celwerking: in stand houden (secretariaat en celverantwoordelijken moet dingen in
handen nemen)
5. Evaluatiemomenten plannen (secretariaat en RvB)
6. Gesprekken met waterpolofederatie opstarten
7. Vergoedingspapieren Sint Niklaas – Elewijt - FLUIDDA
Volgende vergadering 5 februari 2018 om 20u00.
Verslag opgemaakt door W. Vos

5.4

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR 5 februari 2018

Maandag 5 februari 2018, 20h, Elewijt Center, Tervuursesteenweg 564, Elewijt

Bestuurders: C. Claes, P. De Mot, E. Dirkx, F. Lievens, T. Mogal, F. Soetaert, M. Vander
Mierde, W. Vos.
Gecoöpteerd leden : G. Tsakitzidis
Ambtshalve: L. Panis (Secretaris-generaal), F. Mulleners (Chef scheidsrechter),
Verontschuldigd : A. De Brauwer (Penningmeester.a.i.), B. Danhieux, J. Stryckers
AGENDA
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1. Welkom van de voorzitter
a. De Vz betuigt zijn medeleven aan de familie van Willy Van Croonenborch.
b. De Vz heet Piet Moons, Voorzitter van de KBHB, welkom
c. De Vz heet Linde Panis terug welkom
d. De Vz betuigt zijn ondersteuning aan ADB
2. Goedkeuring verslagen
a. De voorgaande verslagen dienen gebundeld te worden.
3. KBHB
a. EK 2022 : Piet Moons licht de huidige stand van zaken toe. In juni vindt de
toewijzing van de organisatie plaats. Er zijn 2 concurrenten. De Stad Antwerpen
heeft ondertussen toegezegd voor het gebruik van de Lotto Arena (ter waarde van
75.000 euro) en een subsidie van 125.000 euro, dus in totaal een financiële
ondersteuning van 200.000 euro. Zij vragen hierbij evenwel dat de Vlaamse
overheid in dezelfde grootorde ondersteund, dit is op dit moment nog niet
bevestigd. Er is daarnaast nog 100.000 euro subsidie vanuit de EHF. De totale kost
van het EK voor België is begroot op 1.250.000 euro à 1.500.000 euro. 1/3de van de
inkomsten wordt gegenereerd door subsidie, 1/3de door de ticketverkoop, 1/3de
door sponsoring en partnerships. Het is op dit moment nog niet zeker of dit rond
komt. We hebben met Spanje en Frankrijk wel 2 kwalitatief sterke partners en een
zeer goede samenwerking met hen. PM is momenteel bezig met contacten in de
Antwerpse bedrijfswereld en met het samenstellen van het organisatieteam.
Daarnaast heeft hij contact met Golazo voor de eigenlijke organisatie van het EK.
Hier zijn 2 mogelijkheden, ofwel nemen zij de volledige verantwoordelijkheid
hierover, ofwel organiseren zij onder regie.
b. We dienen ook te zorgen voor een slagkrachtige nationale ploeg voor op het EK.
Dus dient er nu veel meer werk gemaakt te worden van de jeugdselecties.
c. Leiderschap : er wordt momenteel gedacht over een aparte secretaris-generaal op
KBHB niveau. Deze zal niet fulltime zijn en misschien ook niet bezoldigd.
d. GT vraagt of er nog een KBHB technische commissie is. PM laat weten dat dit
momenteel niet is zoals het oorspronkelijk was, er wordt beroep gedaan op het
personeel en adviseurs.
4. Werking van de VHV
a. Leiderschap : er wordt gediscussieerd om iemand anders de functie van SG toe te
kennen (LP wenst dit ook niet meer te zijn), deze persoon zou niet dagelijks op
het secretariaat aanwezig zijn maar enkel het hoofdleiderschap op zich nemen,
met name de grote beslissingen.
b. Crisismanagement : Wim licht de offerte toe die hij heeft gehad van een
gespecialiseerd bedrijf hierin. De RvB vraagt evenwel om eerst nog een offerte en
voorstel te vragen aan Michel Kranzen, alsook om contact op te nemen met de VSF
om te vragen of zij personen of bedrijven kennen die hieromtrent ervaring hebben
binnen sportfederaties. Wim contacteert deze personen/bedrijven en vraagt een
offerte tegen 15/02 waarna per email zal beslist worden hierover gezien de
dringendheid.
c. Vervanging Katrien Debacker : gezien KDB de VHV half maart zal verlaten, dient er
dringend vervanging voorzien te worden, doelstelling is 1 maart zodat er nog een
overlap is. Er wordt geopteerd voor een vacature voor een Management assistant
die de algemene administratie op zich zal nemen. De functie van competitieleider
zal door de Cel Competitie waargenomen worden. IT ervaring en ervaring met de
handbalsport zijn pluspunten. LP zal dit coördineren.
5. Communicatiematrix/contract Eric Dupain :
a. Wim overloopt de voorgestelde communicatiematrix die hij heeft ontvangen van
JS. De RvB wenst tegen haar volgende vergadering een bijgestuurde matrix te
zien, ze wenst met name de matrix uitgebreider te zien, waarbij de 5
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taakdomeinen geïntegreerd worden, het aantal gevraagde artikels herbekeken
wordt, er meer transparantie is en er een opvolgingstool aanwezig is. Er zou een
maandelijkse rapportering moeten zijn naar de RvB. Er wordt gevraagd aan JS om
VOOR de volgende RvB eerst een nieuw voorstel door te mailen naar de leden van
de RvB voor feedback, om vervolgens tegen de vergadering een definitieve matrix
te bekomen.
6. Varia
a. Vraag satellietcub HB Kampenhout : FL en PDM gaan op clubbezoek bij Atomix in
februari, zullen dit aankaarten en hierover rapporteren tijdens de volgende RvB.
De satellietclubs zouden door de VHV intensiever en meer gestructureerd moeten
begeleid worden bij de evolutie naar een volwaardige club.
b. Organisator VHV jeugdfinales : De RvB wijst de organisatie toe aan HV
Uilenspiegel. Deze zullen georganiseerd worden op 19 mei 2018.
c. Aanspreekpunt Integriteit : De VHV dient in de komende weken een API op
federatieniveau aan te stellen. De vraag wordt gesteld of dit geen persoon kan zijn
die in meerdere sportfederaties actief is. LP neemt contact op met VSF en ICES.
GES-cel : De GES-cel dient actief te worden.GT heeft een kandidaat hiervoor.
d. Promotieregeling (regio -> liga) : de RvB beslist, na het bekijken van de
regiocompetities en het aantal P-ploegen, dat de kampioen van AVB en Regio OW
stijgt. Moet er nog een bijkomende plaats komen, dan is er bijkomend een ‘heen
en terug’ wedstrijd tussen de 2des van OW en AVB.
e. De fiscale fiches ivm de onkostenvergoedingen van bestuurders dienen binnenkort
opgemaakt te worden. FM en GT zijn geen bestuurders.
f.
GT licht de damesdag toe op zondag 4 maart. Dit is een Belgische damesdag.
g. Fiscale fiches waarnemers: FM geeft aan dat voor sommigen er nog geen
uitbetaling is geweest van 2017. Bovendien geeft hij aan dat hij opnieuw vreest
binnenkort zonder waarnemers te vallen, gezien er geen duidelijkheid is over het
nieuwe statuut van overheidswege. Verkiezing Chef Scheidsrechter : er komt een
open vraagstelling. Dit dient ook gepubliceerd te worden in HB7. De verkiezing zal
plaatsvinden op 17 maart, infunctietreding vanaf 1 juni of 1 juli.

De volgende vergadering vindt plaats op 5 maart.
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