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1 Clubnieuws
1.1 Ontslag van leden
1.1.1 Ontslagen door DHC OVERPELT
-

Van Och Andries

2 VHV – KBHB mededelingen
2.1 Kandidaturen Raad van Bestuur VHV
Het secretariaat van de Vlaamse Handbalvereniging ontving de kandidatuur van Philip Heylen om een mandaat
op te nemen in de Raad van Bestuur van de VHV.

2.2 Inschrijving 2018 – 2019
Het inschrijven van ploegen voor het seizoen 2018-2019 moet gebeuren voor zondag 20 mei 2018. De
clubsecretarissen kunnen dit doen aan de hand van de databank via de volgende stappen:
1) Open de databank van de Vlaamse Handbalvereniging
2) Onder het subonderdeel ‘Admin’ kunt u klikken op ‘Inschrijvingen’
3) Hier volgt u de aangegeven stappen om de gewenste ploeg(en) in te schrijven

2.3 Algemene Verordening Gegevensbescherming
Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe wet rond ‘General Data Protection Regulation’, ook wel GDPR genoemd, in
werking. GDPR is een Europese bepaling met betrekking tot regels omtrent de verzameling, de beveiliging en de
verwerking van persoonsgegevens. Meer informatie is terug te vinden op de website van de VSF, alsook via de
volgende link: https://www.vlaamsesportfederatie.be/nieuws/gdpr-op-maat-van-je-sportclub-bijscholingen-entools

2.4 Uitslagen eindronde JM14
2.4.1 J14
Winnaars kruisfinale:
- Sasja HC
- Hubo Initia Hasselt
Verliezers kruisfinale:
- HK Waasmunster
- HC Hannibal Tessenderlo
Kruiswedstrijd 3°:
- Winnaar: HBC Evergem
- Verliezer: HC Atomix

2.4.2 M14
Winnaars kruisfinale:
- Apolloon Kortrijk
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-

Achilles Bocholt

Verliezers kruisfinale:
- Knack Roeselare
- HV Uilenspiegel

2.5 Stijgers
De clubs die niet wensen te stijgen en dus niet in een hogere afdeling willen uitkomen in het seizoen 2018-2019,
dienen dit ten laatste op dinsdag 15 mei 2018 kenbaar te maken aan de Vlaamse Handbalvereniging. Dit kan door
een mailtje te sturen naar info@handbal.be.

2.6 Barragewedstrijden
2.6.1 HC Leuven Tigers
Het bestuur van HC Leuven Tigers kondigt in een mededeling aan dat de club met haar Regio damesploeg niet
wenst te promoveren naar Liga. Indien er een plaats zou vrijkomen, wil de club met haar Regio herenploeg wel
promoveren naar Liga 3

2.6.2 HV Uilenspiegel Wilrijk
Het bestuur van HV Uilenspiegel kondigt in een mededeling aan dat de club geen kandidaat is om met haar 2°
nationale damesploeg naar 1° nationale dames te promoveren.

2.6.3 HC Hannibal Tessenderlo
Het bestuur van HC Hannibal Tessenderlo kondigt in een mededeling aan dat de club met haar Liga 3-herenploeg
vrijwillig wil zakken en dus in het seizoen 2018-2019 zal uitkomen in de Regio-reeksen.

2.6.4 Olse Merksem HC
Het bestuur van Olse Merksem HC kondigt in een mededeling aan dat de club met haar 2° nationale damesploeg
niet wenst te stijgen, indien er een plaats zou vrijkomen.

2.7 KBHB-jeugdfinales
Betreffende de KBHB-jeugdfinales zullen er 3 wedstrijden gespeeld worden bij de jongens U14, U16 en U18. Het
Paritair Uitvoerend Comité van de KBHB besliste dat er gespeeld zal worden met hars en bal nr 3. De wedstrijden
zullen doorgaan in sporthal Alverberg op zondag 27 mei 2018. De aanvangsuren kunt u hieronder terugvinden:
-

U14: 13u30
U16: 14u30
U18: 16u00

2.8 Uitnodiging inspiratiesessie Keep Youngsters Involved
Op woensdag 6 juni 2018 organiseert de KU Leuven op de faculteit Bewegings- & Revalidatiewetenschappen in
Leuven een inspiratiesessie voor trainers, begeleiders, clubbestuurders en beleidsmakers/professionele
medewerkers met als thema Keep Youngsters Involved (hoe drop out in de leeftijdsgroep van 12 tot 19 jaar
verminderen in de sportclub).
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“Keep youngsters involved” heeft als doel grootschalig Europees onderzoek te doen naar de redenen van drop
out voor jongeren, met als focus deze van een lagere socio-economische achtergrond. We willen zoveel mogelijk
expertise verzamelen en de kennis bundelen zodat de beste praktijkvoorbeelden en acties in een latere fase
geïmplementeerd kunnen worden.
Een rode draad doorheen dit onderzoek zijn 14 factoren die redenen om niet meer te sporten in een club,
omvatten. Deze zijn bijvoorbeeld autonomie, kosten, waarden, relatie trainer-jongeren, toegankelijkheid, type
sport of aanbod, enz.
De bedoeling van de inspiratiesessie is om informatie met elkaar te delen om zo de drop out van jongeren in
sportclubs te verminderen. Specifieke aandacht is er voor jongeren uit een kwetsbaar milieu. Dit doen we aan de
hand van 14 factoren en bijhorende acties.
Deelnemen aan dit congres is gratis. Inschrijven is verplicht en kan tot 30 mei 2018. Inschrijvingen dienen te
gebeuren via de link https://goo.gl/forms/8XQrDgRpl0cbdPJB2 of door een mailtje te sturen naar
bart.verschueren@kuleuven.be. De inspiratiesessie start met een broodjesmaaltijd zodat informeel kennis
gemaakt kan worden met andere deelnemers.

2.9 Uitnodiging Dag van de Sportclubbestuurder
Het Dynamo Project van de Vlaamse Sportfederatie organiseert dit jaar de negende editie van de Dag van de
Sportclubbestuurder; dé ontmoetings- en bijscholingsdag voor sportclubbestuurders!
Enkele deelnemers van vorige jaren getuigen:
"TOPdag voor sportclubs met prangende vragen. Fijne leerervaringen die ook in je professionele omgeving
bruikbaar zijn."
"Een prachtig initiatief met interessante onderwerpen. Het helpt je sportclub vooruit!"
"Het contact met andere clubbestuurders was erg leerrijk. Men stapt zo eens uit het eigen wereldje."
Op de Dag van de Sportclubbestuurder kan je sessies rond uiteenlopende thema’s volgen. Het aanbod voor 2018:
-

(H)Erken temperamenten en hoe er als sportclubbestuurder mee INgaan!
Aantrekken van nieuwe & jongere vrijwilligers. Vergroot je kans op succes!
Beïnvloeden en overtuigen: gelijk krijgen zonder dwang
Beklijvend presenteren. Hoe blijft je boodschap kleven?
Communiceren naar jongeren. Transmit it!
Conflict of kans: hoe ga je als clubbestuurder om met diverse situaties?
Creatief denken in team: maak van problemen in je club kansen!
De nieuwe privacywet (GDPR) op maat van je sportclub!
De pers en je sportclub: een boeiende relatie
De structuur van het Vlaamse sportlandschap
Door een sterke planning en organisatie in volle rust je club besturen
Een beleidsplan voor je sportclub: voorkom een stuurloos schip!
Een hedendaags trainersbeleid – Over vinden, binden en activeren van trainers
Eventmanagement: do's-and-don'ts bij het organiseren van een sportevenement
Feedback, the breakfast of champions
Inleiding tot begeleidingstraject “Een vrijwilligersvriendelijke sportclub”
Leidinggevend communiceren: omgaan met spanningen, angsten en klachten
Mijn sportclub, een vzw?
Het DiSC-model. hoe kan je beter omgaan met andere profielen?
Onderhandelingstechnieken voor sportclubbestuurders
Praktisch online boekhouden met btw (demosessie)
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-

Speeddate voor sportclubbestuurders: wissel kennis en ervaringen uit
Sponsors vinden en duurzaam binden!
Sport en tewerkstelling in de private, niet-commerciële sector
Sport is gezond, laat het ook GEESTIG zijn!
Sport met grenzen – Aanpakken van grensoverschrijdend gedrag in de sport
Sportivos: verantwoord omgaan met alcohol in de sportclub en -kantine
Sportmarketing: hoe zet ik mijn club in de markt?
Tien tips om aan de slag te gaan met diversiteit in je sportclub
Tijd is GEEN geld!
Time is money. Win tijd met sneltoetsen, online tools, apps...
Tussen twee vuren: verzoenend bemiddelen zonder zelf betrokken partij te worden!
Van kennis naar kunde: tips voor jouw sportclub!
Wegwijs in fiscaliteit en de sportclub

Een gedetailleerd overzicht van het programma per editie vind je hier:
-

Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag

2 juni 2018 - Limburg - Hasselt
30 juni 2018 - Oost-Vlaanderen - Gent
6 oktober 2018 - West-Vlaanderen - Roeselare
20 oktober 2018 - Vlaams-Brabant - Diegem
24 november 2018 - Antwerpen - Wilrijk

Bij tijdige inschrijving kunnen sportclubbestuurders aangesloten bij een erkende sportfederatie voor slechts 12,5
euro deelnemen!
Surf naar www.dagvandesportclubbestuurder.be voor meer informatie of om in te schrijven.
Nog vragen? Contacteer ons via info@dynamoproject.be of 09 243 12 94. Graag tot binnenkort!

3 Wedstrijdinformatie
3.1 Weekoverzicht wedstrijden
3.1.1 Weekoverzicht week 20
Finale 1e Nationale Heren
BO001
Sat
19/5/18 20:15

Hubo I. Hasselt

-

Ach. Bocholt

Finale Dames Nationaal
DA001
Sat
19/5/18 18:00

Sporthal
Trudo

HB St-Truiden

-

Hubo I. Hasselt

VHV Finale J14
JI001
Sat
19/5/18 10:00

De
Bist
Wilrijk

Sasja Antwerpen
HC

-

Hubo I. Hasselt 1

Cappa S.-Schreder E.

Steenwinckels
Steenwinckels S.

C.-

Lambert C.-Hens B.

VHV Finale M14
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jj001

Sat
19/5/18 11:30

De
Bist
Wilrijk

Ach. Bocholt

-

Ap. Kortrijk

Vinckevleugel J.-Vijgen S.

VHV Finale J16
jk001
Sat
19/5/18 13:00

De
Bist
Wilrijk

Hubo I. Hasselt 2

-

HBC Evergem

Haazen S.-Janssens G.

VHV Finale M16
jl001
Sat
19/5/18 14:30

De
Bist
Wilrijk

DHC Overpelt

-

Schoten

Lambert C.-Hens B.

VHV Finale J18
jn001
Sat
19/5/18 16:00

De
Bist
Wilrijk

Atomix

-

HK Waasmunster

Haazen J.-Janssens R.

VHV Finale M19
jo001
Sat
19/5/18 18:00

De
Bist
Wilrijk

DHC Overpelt

-

Uilenspiegel
wilrijk

Haazen S.-Janssens G.

4 Scheidsrechters, waarnemers en tafelofficials
Finale 1e Nationale Heren
BO002 Sat 26/5/18 20:15

Ach. Bocholt

-

Hubo I. Hasselt

KBHB Finale J14
jp001
Sun 27/5/18 13:30

Sp. Alverberg

LFH

-

VHV

KBHB Finale J16
jq001
Sun 27/5/18 14:30

Sp. Alverberg

LFH

-

VHV

KBHB Finale J18
jr001
Sun 27/5/18 16:00

Sp. Alverberg

HC SPRIMONT

-

VHV

5 Verslagen commissies en comités
5.1 Verslag Raad van Bestuur
Maandag 2018, 20h, Elewijt Center, Tervuursesteenweg 564, Elewijt
Aanwezig:
Bestuurders: Wim vos, Freddy Lievens, Patrick De Mot, Bart Danhieux, Jan Strykers
Gecoöpteerd leden : G. Tsakitzidis
Ambtshalve: F. Mulleners (Chef scheidsrechter), A De Brouwer (Penningmeester)

HB7: 1788 / 7

Verontschuldigd : C. Claes, E. Dirkx, F., T. Mogal, F. Soetaert, M. Vander Mierde
1
Woord van de voorzitter
WV neemt ontslag om persoonlijke redenen. Hij verlaat de vergadering
FL neemt het voorzitterschap over
Hij bedankt Laurens en Katrien voor hun inzet.
Hij wenst Jelle proficiat met de geboorte van Lene.
2
-

3
4
5

Scheidsrechterszaken
Dossiers van de waarnemers zijn grotendeels in orde. Nieuwe wet mbt het onbelast bijverdienen tot 500
euro per maand is nog niet in orde, dat maakt het moeilijk om waarnemers te vinden.
Nota Sam Vandenplas is bekeken door het SC en zal besproken worden met Sam.
IRT het is moeilijk om jongeren te motiveren om IRT’s te fluiten.
Cursussen : er waren 8 cursussen voor jeugdscheidsrechters. Het is positief dat er zoveel interesse is voor
deze cursus.
Kandidaten chef scheidsrechter: er zijn geen reacties op vorige ronde. Niet alle scheidsrechters waren
aangeschreven. FM stelt voor de vacature terug rond te sturen
Eindronde J14 wordt niet georganiseerd door RAVB.
Jolien Haazen : mbt de leveringsplicht is er al enkele jaren onduidelijkheid over de club waarvoor zij
fluit. Momenteel fluit zij voor de VHV. Omdat het onduidelijk is hoeveel jaar zij voor wie gefloten heeft
wordt beslist dat Jolien Haazen voor volgend seizoen kan kiezen voor welke club zij uitkomt als SR.
In het algemeen wordt de periode van 5 jaar teruggebracht naar 3 jaar.
Financies
Alex bedankt voor begrip vanwege de bestuursleden voor zijn afwezigheid.
Alex geeft uitleg over het verslag. Er is nog een tekort. Naar volgend jaar zou de nieuwe berekening van
ledenbijdrage en de personeelsbesparing een positief effect moeten hebben.
Regio’s : Tim en Alex gaan met de regio’s praten over de financies. Er moeten richtlijnen gemaakt worden
hoe er moet gewerkt worden in de regio.
Automatische indexering lonen. Niet alle personeelsleden hebben barema-aanpassingen gekregen. Dit
moet in orde gebracht worden. Het sociaal secretariaat moet dit op 1 januari 2018 doen.
Personeel
Tessa Leeten start volgende week. Patrick zal aan Gerrit vragen om voorlopig meer secretariaat op te
volgen zodat Tessa ondersteuning krijgt in haar eerste weken.
Linde, Gerrit, Giannoula, Jan en Patrick komen samen op woensdag 11 april om 14 uur in Lummen.

-

Voorbereiding AV
De AV zal doorgaan op 24 mei om 20:30 uur in het Elewijt center.
Sabine Stieglitz wordt gevraagd om voor de vergadering meer uitleg te geven over het Aanspreekpunt
Persoonlijke Integriteit.

-

Varia
Indien een IRT valt op een speelweekend, liefst niet op zaterdag want anders is het moeilijk
scheidsrechters te vinden
Spelers 16 jaar (meisjes 15 jaar) De juiste tekst zal nog eens opgenomen worden in HB7

6

-
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