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1 Clubnieuws
1.1 Ontslag van leden
1.1.1 Ontslagen door HC Welta Bonheiden
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Mathias De Backer
Bryan Van Hoeck
Laurens Verlinden
David Bejster
Matthijs Van Der Heyden
Niclas Van Hoeck
Yentl Bekaert
Nathan Dries
Tobias Vanoverschelde
Ewout Doms
Elmo Hansenne
Seppe Deweerdt
Rudi Vereecken
Rosita Onsea

1.2 Tijdelijke sluiting secretariaat HBC Izegem
Het bestuur van HBC Izegem wenst te vermelden dat het secretariaat van de club niet bereikbaar is van donderdag
12 juli tot zondag 29 juli.

2 VHV – KBHB mededelingen
2.1 VHV-jeugdcompetities
Hieronder vindt u de dagen en locaties terug waar(op) de kwalificatietornooien van de VHV-jeugdcompetities
zullen plaatsvinden. De wedstrijdschema’s zelf worden volgende week gepubliceerd.
−
−
−

VHV J16 KWALIFICATIETORNOOI – ZATERDAG 8 SEPTEMBER – GENT
VHV J18 KWALIFICATIETORNOOI – ZONDAG 9 SEPTEMBER – ROESELARE
VHV M16 KWALIFICATIETORNOOI – ZONDAG 9 SEPTEMBER – KEERBERGEN

2.2 Aanpassing kilometervergoeding vanaf 1-07-2018 voor de occasionele
medewerkers bij de beleidsfocussen
Met ingang van 1 juli 2018 wordt het bedrag van de kilometervergoeding verhoogd van 0,3460 euro naar 0,3573
euro per kilometer.
Hieronder vindt u 2 bezoldigingstabellen: de ene voor de occasionele medewerkers in het kader van de subsidies
voor de uitvoering van de beleidsfocussen jeugdsport, laagdrempelig sportaanbod en innovatie en de andere tabel
(zonder kilometervergoeding) voor de subsidie beleidsfocus sportkampen.
Deze beide tabellen horen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16/09/2016 (B.S. 09/11/2016) betreffende
de uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 (B.S. 11/07/2016) houdende de erkenning en subsidiëring van de
georganiseerde sportsector.
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De geïndexeerde bruto-uurlonen in de oorspronkelijke tabellen uit hoger vernoemd besluit werden in de tabellen
aangepast omwille van de overschrijding van de spilindex in mei 2017. Het gevolg hiervan is een wijziging van de
indexcoëfficiënt die gebruikt wordt voor de berekening van de lonen vanaf 1/07/2017 (1,6734) en welke nu nog
van toepassing is.
Overeenkomstig de maandvooruitzichten van het Federaal Planbureau voor de gezondheidsindex zou de volgende
overschrijding van de spilindex waarschijnlijk plaatsvinden in augustus 2018. Als gevolg daarvan zouden de
bedragen met 2% aangepast worden vanaf oktober 2018 aan de gestegen levensduurte.
Bij overschrijding van de spilindex bezorgen we u aangepaste tabellen.
Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16/09/2016 (B.S. 09/11/2016) betreffende de
uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector
inzake de vaststelling van de voorwaarden om een subsidie te verkrijgen voor de uitvoering van de beleidsfocussen
jeugdsport, laagdrempelig sportaanbod, innovatie en sportkampen.
Bijlage 1. Bezoldigingstabel voor de occasionele medewerkers in het kader van een subsidie voor de uitvoering
van de beleidsfocus jeugdsport, de beleidsfocus laagdrempelig sportaanbod en de beleidsfocus innovatie als
vermeld in artikel 14 (B.S. 09/11/2016) van toepassing vanaf 01/07/2017 en kilometervergoeding vanaf
1/07/2018.
CATEGORIE

voor de
occasionele
medewerker
met de
specifieke
functie van
lesgever of
trainer die in
het bezit is
van een van
de volgende
diploma’s of
getuigschrifte
n:

I
VTS-initiator
in de sporttak
in kwestie (of
geassimileerd
*)

II
• VTS-instructeur B
/ trainer B in de
sporttak in
kwestie (of
geassimileerd*)
• regent / bachelor
L.O.
• kandidaat L.O.
• gegradueerde L.O.
bijkomend voor de
gehandicaptenspo
rt: gegradueerde
/ bachelor
kinesitherapie en
de kandidaat
kinesitherapie

III
• regent / bachelor
L.O. met diploma
van instructeur B
/ trainer B in de
sporttak in
kwestie (of
geassimileerd*)
• licentiaat /
master L.O.
• bijkomend voor de
gehandicaptenspo
rt: gegradueerde
/ bachelor
kinesitherapie
met diploma van
instructeur B /
trainer B in de
sporttak in
kwestie (of
geassimileerd*) en
licentiaat /
master
kinesitherapie

IV
• VTS-trainer A in
de sporttak in
kwestie (of
geassimileerd*)
• VTS-toptrainer in
de sporttak in
kwestie (of
geassimileerd*)
• regent / bachelor
L.O. met diploma
van trainer A in de
sporttak in
kwestie (of
geassimileerd*)
• licentiaat /
master L.O. met
diploma van
instructeur B /
trainer B in de
sporttak in
kwestie (of
geassimileerd*)
• bijkomend voor de
gehandicaptenspo
rt:
gegradueerde
/
bachelor
kinesitherapie met
diploma van trainer
A in de sporttak in
kwestie
(of
geassimileerd*) en
licentiaat / master
kinesitherapie met
diploma
van
instructeur B /
trainer B in de

V
• licentiaat /
master L.O. met
diploma van
trainer A in de
sporttak in
kwestie (of
geassimileerd*)
• licentiaat /
master L.O. met
sporttechnisch
postgraduaat in
de sporttak in
kwestie
bijkomend voor de
gehandicaptenspor
t:
licentiaat/master
kinesitherapie met
diploma
van
trainer A in de
sporttak
in
kwestie
(of
geassimileerd*)
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sporttak in kwestie
(of geassimileerd*)
voor
de
occasionele
medewerker
met
de
specifieke
functie van
bruto jaarloon
tegen 100%**
(sinds
1
januari 2009)
geïndexeerd
brutouurloon***
(van
toepassing
vanaf
01/07/2017)
reisvergoeding
per km (sinds
1 juli 2018)

administratie
ve
medewerker

15.360,00
euro

16.680,00 euro

22.530,00 euro

23.530,00 euro

24.830,00 euro

13,0078 euro

14,1257 euro

19,0798 euro

19,9267 euro

21,0276 euro

0,3573 euro

*
Zie de geactualiseerde assimilatietabel van de Vlaamse Trainersschool.
** Het bruto jaarloon tegen 100% is gekoppeld aan de spilindex 138,01 (1 januari 1990).
*** geïndexeerd bruto-uurloon = (het bruto jaarloon tegen 100% + lineaire loonsverhogingen) x indexcoëfficiënt / 1976
indexcoëfficiënt sinds 01/07/2017: 1,6734 en aanpassing kilometervergoeding op 1/07/2018
Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering 16/09/2016 (B.S. 09/11/2016) betreffende de
uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector
inzake de vaststelling van de voorwaarden om een subsidie te verkrijgen voor de uitvoering van de beleidsfocussen
jeugdsport, laagdrempelig sportaanbod, innovatie en sportkampen.
Bijlage 2. Subsidieerbare bezoldiging of vergoeding voor de occasionele medewerkers in het kader van een subsidie voor de
uitvoering van de beleidsfocus sportkampen als vermeld in artikel 16, eerste lid, 6°, a), 1) (B.S. 09/11/2016) van
toepassing vanaf 01/07/2017.

CATEGORIE

Voor de
occasionele
medewerker
met de
specifieke
functie van
lesgever of
trainer die in
het bezit is
van een van
de volgende
diploma’s of
getuigschrifte
n:

I
VTS-initiator
in de sporttak
in kwestie (of
geassimileerd
*)

II
• VTS-instructeur B
/ trainer B in de
sporttak in
kwestie (of
geassimileerd*)
• regent / bachelor
L.O.
• kandidaat L.O.
• gegradueerde L.O.
bijkomend voor de
gehandicaptenspo
rt: gegradueerde
/ bachelor
kinesitherapie en
de kandidaat
kinesitherapie

III
• regent / bachelor
L.O. met diploma
van instructeur B
/ trainer B in de
sporttak in
kwestie (of
geassimileerd*)
• licentiaat /
master L.O.
• bijkomend voor
de
gehandicaptenspo
rt: gegradueerde
/ bachelor
kinesitherapie
met diploma van
instructeur B /
trainer B in de
sporttak in

IV
• VTS-trainer A in
de sporttak in
kwestie (of
geassimileerd*)
• VTS-toptrainer in
de sporttak in
kwestie (of
geassimileerd*)
• regent / bachelor
L.O. met diploma
van trainer A in de
sporttak in
kwestie (of
geassimileerd*)
• licentiaat /
master L.O. met
diploma van
instructeur B /
trainer B in de

V
• licentiaat /
master L.O. met
diploma van
trainer A in de
sporttak in
kwestie (of
geassimileerd*)
• licentiaat /
master L.O. met
sporttechnisch
postgraduaat in de
sporttak in
kwestie
• bijkomend voor de
gehandicaptenspo
rt:
licentiaat / master
kinesitherapie met
diploma van trainer
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kwestie (of
geassimileerd*) en
de licentiaat /
master
kinesitherapie

bruto jaarloon
tegen 100%
** (sinds 1
januari 2009)

15.360,00
euro

16.680,00 euro

22.530,00 euro

sporttak in
kwestie (of
geassimileerd*)
• bijkomend voor de
gehandicaptenspo
rt:
gegradueerde /
bachelor
kinesitherapie met
diploma van trainer
A in de sporttak in
kwestie (of
geassimileerd*) en
licentiaat / master
kinesitherapie met
diploma van
instructeur B /
trainer B in de
sporttak in kwestie
(of geassimileerd*)
23.530,00 euro

geïndexeerd
bruto
uurloon***
(van
toepassing
vanaf
01/07/2017)
sportkamp in
internaat

13,0078 euro

14,1257 euro

19,0798 euro

19,9267 euro

A in de sporttak in
kwestie (of
geassimileerd*)

21,0276 euro

24.830,00 euro

het uurloon, vermenigvuldigd met het aantal gepresteerde uren, tot maximaal 7 uur 36 minuten
Een lesgever die minstens vier uur per dag lesgeeft en bovendien gedurende 24 uur per dag op de
kampplaats ter beschikking is, kan maximaal 7 uur 36 minuten gesubsidieerd worden.

*
Zie de geactualiseerde assimilatietabel van de Vlaamse Trainersschool.
** Het bruto jaarloon tegen 100% is gekoppeld aan de spilindex 138,01 (1 januari 1990).
*** geïndexeerd bruto-uurloon = (het bruto jaarloon tegen 100% + lineaire loonsverhogingen) x indexcoëfficiënt / 1976
indexcoëfficiënt vanaf 01/07/2017: 1,6734

2.3 Reglementswijzigingen K.B.H.B.
Hieronder vindt u de Nederlandse publicatie van de wijzigingen van het K.B.H.B.-reglement die door het PUC
aanvaard werden:
23. Trainer, coach, verzorger
Een lidkaart van coach zal afgeleverd worden door de Secretaris Generaal van de Liga waartoe een clubsecretaris
van een club een voorafgaande aanvraag gericht heeft. De kaart zal worden afgeleverd aan een lid die de functie
van coach uitoefent, zowel in zijn eigen club als in een andere club.
➔ wordt verwijderd
De feiten die een trainer, coach of verzorger ten laste worden gelegd zijn onderworpen aan de rechtspraak van
de bevoegde Sport Commissie.
232 Verbodsbepalingen
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Een trainer kan niet coachen, noch plaatsnemen op de bank van de officials van twee teams die tot verschillende
clubs behoren, maar wel in dezelfde divisie spelen.
Straf: 3 weekends per overtreding (er kan geen enkele functie als official worden uitgeoefend).
241 C.8
8. Voor de aansluiting van een buitenlandse speler, moet de clubsecretaris een verzoek tot internationale transfer
en de documenten, vermeld in punt 3 hierboven, per aangetekend schrijven verzenden naar de SG van zijn liga.
Deze informeert de K.B.H.B. en zij zal de overbrengende federatie vervolgens begeleiden inzake de te volgen
procedure.
Artikel 254. wordt artikel 241 C.9.
Om gekwalificeerd te kunnen zijn in het lopende seizoen, moet de internationale transferaanvraag uiterlijk op
31 december ingediend zijn (enkel de authentieke poststempel als geldig bewijs).
Voor de toepassing van deze verordening worden de wedstrijden in de categorieën « junioren » en « jeugd » niet
in aanmerking genomen.
271. Verzekering van de divisies
De spelers, leden en scheidsrechters, aangesloten bij een effectieve of beginnende club, moeten verzekerd zijn
tegen ongevallen door de verzekeringspolis door hun Liga aangegaan, op voorwaarde dat de premie hieruit
voortspruitend door de club waar ze bij aangesloten zijn, wordt betaald.
Het is volstrekt verboden voor spelers en clubs om deel te nemen aan ontmoetingen als de verzekeringspremie
niet door de club is betaald.
➔ wordt verwijderd
344. De waarnemer
A. Als waarnemer
1. De waarnemer controleert de scheidsrechters van de wedstrijd.
2. Na de wedstrijd heeft hij een constructief gesprek met de scheidsrechters.
3. Na afloop van dit gesprek vult hij een “Beoordelingsverslag over scheidsrechters” in en stuurt dit op naar het
SG.
➔ wordt verwijderd
352. Scheidsrechterskaart
F. Scheidsrechters met een loopbaan van ten minste 15 jaar kunnen na het voltooien van hun actieve carrière
een K.B.H.B. legitimatiekaart aanvragen. (V.H.V./L.F.H.) aan de Raad van Bestuur van hun liga.
424. De club dient op vraag van de scheidsrechters te allen tijde het homologatiebewijs te kunnen tonen op straf
van sancties, door het PUC te bepalen.
➔ wordt verwijderd, en artikel 425 wordt artikel 424
451. Inrichting
De club op wiens terrein een wedstrijd wordt gespeeld moet een kleedkamer ter beschikking stellen van de
scheidsrechters en een andere kleedkamer ter beschikking van de bezoekende spelers.
Deze kleedkamers moeten van douches voorzien zijn. Wanneer te temperatuur buiten zulks vereist, moeten zij
verwarmd zijn op een normale wijze en voorzien zijn van warm water.
De bevoegde commissie heeft het recht een boete op te leggen bij niet inachtneming van de voorschriften.
➔ wordt verwijderd, en artikel 452 wordt artikel 451
521. Wedstrijdblad
A. Algemene bepalingen
De club op wiens terrein een officiële of een andere wedstrijd gespeeld wordt, moet, in tweevoud, een
wedstrijdformulier opstellen dat moet worden ingevuld door de tafelsecretaris en de tijdwaarnemer. Het zal
worden opgesteld door middel van inkt, een pen of een machine, op formulieren die verstrekt worden door de
SG van elke competitie.
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Elke club mag 16 spelers inschrijven op het wedstrijdformulier van een nationale competitie.
Informatie met betrekking tot de vergoedingen die aan de scheidsrechters zijn betaald, moet door de betrokken
partijen worden ondertekend.
In geval van forfaitverklaring op het terrein, moet het wedstrijdformulier voor beide ploegen de namen van de
aanwezige spelers vermelden.
In geval de wedstrijd wordt uitgesteld door onbespeelbaarheid van het terrein, moeten de namen en de
lidnummers van de aanwezige spelers slechts vermeld worden indien het een competitie met
gemeenschappelijke onkosten betreft.
➔ wordt verwijderd
Iedere doorhaling, overschrijving of toevoeging dient door de scheidsrechters goedgekeurd en geparafeerd te
worden.
Het officiële wedstrijdblad vermeldt ook:
− de namen, voornamen, geboortedata, laatste verblijfplaats en handtekening van de spelers die noch hun
lidkaart noch hun identiteitskaart hebben kunnen voorleggen;
− de opmerkingen van de scheidsrechter of van één der aanwezige ploegen;
− het voorbehoud gemaakt door de bezoekende ploeg voor de wedstrijd;
− de reden van een rechtstreekse diskwalificatie.
➔ wordt verwijderd
Al deze aanmerkingen moeten door de scheidsrechters worden ondertekend.
Het originele wedstrijdformulier zal door de bezochte club worden toegezonden aan het secretariaat van zijn
thuisliga.
De dubbel wordt verzonden naar het algemene secretariaat van de andere liga.
Deze documenten moeten de secretariaten binnen 2 dagen bereiken.
521 B 2. De ploegverantwoordelijke moet voorkomen op de eerste lijn van het vakje voorbehouden aan de
officiëlen
➔ wordt verwijderd
521 B 2. Plaats op de bank van de officials
Elke bestuurder van één van de twee liga’s mag op de officiële bank zitten, zelfs als hij niet gelieerd is aan de
club wiens team op de bank zit, tenzij hij in dezelfde divisie coacht of speelt.
Bij elke club die geregistreerd staat op het wedstrijdformulier om een officiële functie uit te oefenen, kan een
persoon die niet is gelieerd aan een van beide liga’s onderworpen worden aan een boete die jaarlijks wordt
vastgesteld door het PUC.
Bovendien verliest de club punten voor alle officiële wedstrijden waar dit is gebeurd.
➔ Artikel 522.B. wordt artikel 521.B.2.
541. Ballen
Geef aan welke is vereist in elke categorie.
542 Verbanddoos
Een verbandkoffer dient zich te bevinden op het terrein of in een lokaal op minder dan 50 m van de buitenlijnen.
Hij dient artikelen en noodzakelijke producten te bevatten, gebaseerd op een typelijst die, ter indicatieve titel,
gepubliceerd is op de website van beide Liga’s. Het ontbreken van een voldoende voorziene verbandkoffer zal
worden beboet met een vast bedrag jaarlijks vastgesteld door het PUC.
➔ wordt verwijderd en wordt als zodanig artikel 47
615. Forfait.
A. Verklaringen en sancties.
1. De club die na 31 juli en ten minste 15 dagen voor de eerste competitiewedstrijd van de
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betreffende divisie voor het volledige seizoen forfait geeft, moet, ten voordele van zijn liga,
jaarlijks een boete krijgen van het PUC.
633 Belgische beker (beslissing van het PUC, vergadering van 19.04.18)
➔ de items 1., 7., 8 worden als volgt gewijzigd:
1. De Beker van België wordt georganiseerd door K.B.H.B. vanaf de 1 / 64e finales heren (16 teams uit elke
competitie) en vanaf de 1/8 finales dames (4 teams L.F.H. en 12 teams VHV).
7. 1 / 64e, ¼ en 1/2 finales heren en 1/8 en 1/4 finales dames
Heenwedstrijd op het veld van het team dat uitkomt in de lager spelende reeks (als er een verschil in reeksen is)
Vanaf de heren ¼ finales, deelname van de 6 teams van BENE League
8. 1 / 32e, 1 / 16e en 1 / 8e finales heren worden gespeeld met een heen- en terugwedstrijd.
½ finales dames heen en weer in hetzelfde weekend.
Artikel 641 C.c. (beslissing van het PUC, vergadering van 05.06.2018)
c. De plaatsen voor deelname aan Europese bekerwedstrijden "heren" worden verdeeld volgens de volgende
formule:
−
−
−

−

Champions League voor de ploeg die als eerste eindigt na afloop van de play-offs van de reguliere competitie.
De EHF Cup voor de Belgische ploeg die het hoogste eindigt na de Final 4 van de BENE League (als deze ploeg
deelneemt aan de CL, gaat de plaats naar de volgende Belgische ploeg in de rangschikking van de BENE
League).
De Challenge Cup voor de winnaar van de Beker van België (winnaar of verliezende finalist; indien beide
ploegen al deelnemen aan de Europa Cup via een andere formule (of niet willen deelnemen), zal de plaats
toegewezen worden aan de hoogst gerangschikte ploeg die na afloop van de play-offs nog niet deelneemt
aan een Europa Cup.
De Challenge Cup voor het eerst gerangschikte Belgische team na afloop van de play-offs dat nog niet
deelneemt aan een Europa Cup.

642. Herziening van de rangschikking na schrapping, ontslag of algemene forfaitverklaring
Wanneer de schrapping, het ontslag of het algemeen forfait tijdens het seizoen plaatsvindt, worden de resultaten
van de reeds gespeelde wedstrijden van de rangschikking verwijderd en wordt er een nieuwe rangschikking
opgemaakt.
652. Bepaling van extra stijgersplaatsen
C. 2): Als de club die zich terugtrekt aan het einde van het afgelopen seizoen niet zal promoveren, wordt de
vrijgekomen plaats eerst ingenomen door de eerste club die zal zakken na afloop van de barragewedstrijden;
vervolgens door de volgende indien nodig.
Desgevallend moeten er testwedstrijden gehouden worden tussen diegenen die in elk van de liga reeksen de
tweede, derde en vierde plaats innemen nadat de club normaal is gestegen, in overeenstemming met sectie 651.
De extra stijgersplaats wordt toegekend aan de winnaar van de testwedstrijd tussen de runner-up van de liga’s.
Als er een tweede stijgersplaats komt, wordt deze toegekend aan de verliezer van de testwedstrijd.
Als er een derde stijgersplaats komt, wordt deze toegekend aan de winnaar van de testwedstrijd tussen de als
derde geplaatsten en als er een vierde stijgersplaats komt, wordt deze toegekend aan de verliezer van die
testwedstrijd.
Als er een vijfde stijgersplaats komt, wordt deze toegekend aan de winnaar van de testwedstrijd tussen de als
vierde geplaatsten en als er een zesde stijgersplaats komt, wordt deze toegekend aan de verliezer van die
testwedstrijd.
Als geen van de betrokken teams wil promoveren naar een hogere klasse; na de testwedstrijd tussen de als vierde
geplaatsten, kunnen de beschikbare plaatsen in de divisie op grond van artikel 652 A worden aangeboden aan
clubs die normaal afstammelingen zijn van dezelfde divisie in de volgorde van hun ranking na het vorige
kampioenschap.
716 Verplichtingen van de clubs
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Toevoegen aan het einde van het artikel:
Bij elke officiële wedstrijd die gespeeld wordt door het nationale herenseniorenteam in België, zullen de clubs
uit de BENE League (30 plaatsen), de 1°Nationale heren (20 plaatsen) en de 2° Nationale heren (10 plaatsen)
plaatsen toegewezen krijgen die automatisch door de K.B.H.B. worden gefactureerd.

2.4 Vlaamse clubs: bestuurswijzigingen
2.4.1 HBC Brabo Denderbelle
HBC Brabo Denderbelle meldt het ontslag van haar penningmeester, Alberik Van Der Elst. De gegevens van de
nieuwe penningmeester van handbalclub Brabo Denderbelle vindt u hieronder:
Van Goethem Anja
Opwijksestraat 193A, 9280 Lebbeke
0474/79 07 87
anja.brabodenderbelle@gmail.com

2.4.2 HV Arena
HV Arena meldt het ontslag van haar voorzitter, Frank Caljé en haar secretaris, Guido Baeten. Stefan Cuyvers
blijft aangesteld als penningmeester. De gegevens van de nieuwe bestuursleden van handbalclub HV Arena vindt
u hieronder:
Voorzitter (a.i.)
Joris Peijnenborg
Kamperbaan 77, 3940 Hechtel-Eksel
0473 62 64 89
voorzitter@hv-arena.be
Secretaris
Evi De Taeye
Rozenlaan 16, 3990 Peer
0472/25 30 26
secretariaat@hv-arena.be

2.4.3 HC Pentagoon Kortessem
HC Pentagoon Kortessem meldt het ontslag van haar voorzitter, Patrick Boes. De gegevens van de nieuwe
voorzitter (ad interim) van handbalclub Pentagoon Kortessem vindt u hieronder:
Arnaud Marguillier
Opeindestraat 81 D, 3720 Kortessem
0472/55 63 41
arnaudmarguillier@hotmail.com

2.4.4 HC Tielt-Aarsele
HC Tielt-Aarsele meldt de aanstelling van haar nieuwe secretaris en penningmeester. De vroegere secretaris
neemt de functie van voorzitter op. De gegevens van de nieuwe bestuursleden van handbalclub Tielt-Aarsele
vindt u hieronder:
Voorzitter
Walter Vath

HB7: 1797 / 10

Ronceval 11, 8700 Tielt
0473 36 07 44
walter.mjt@outlook.com
Secretaris
Janique Van Maldeghem
Markegemsesteenweg 192, 8720 Dentergem
0476 32 02 96
chris.verzelen@telenet.be
Penningmeester
Marie-Jeanne Toye
Ronceval 11, 8700 Tielt
051/40 00 82
walter.mjt@outlook.com

2.5 Oefenwedstrijden/tornooien Olse Merksem
Hieronder vindt u de aanvragen voor oefenwedstrijden/tornooien van Olse Merksem in de reeksen Heren 1° Nat,
Dames 2° Nat, Heren Liga 1 en Heren regio:
Zaterdag 25/08/2018 in sporthal De Rode Loop 1
Telkens 10 min rust, 1T.O. per speelhelft
Heren 1° Nationale

Merksem - Sint Truiden

15u30

3 x 30 min

12u30
13u20
14u10
15u00
15u50
16u40
18u30

2
2
2
2
2
2
2

x
x
x
x
x
x
x

20
20
20
20
20
20
30

min
min
min
min
min
min
min

12u30
13u20
14u10
15u00
15u50
16u40
17u30

2
2
2
2
2
2
2

x
x
x
x
x
x
x

20
20
20
20
20
20
20

min
min
min
min
min
min
min

Zaterdag 1/09/2018 in sporthal De Rode Loop 1
Heren Liga 1 : 5 min rust, Geen T.O.
Heren 1° Nat : 10 min rust, 1 T.O. per speelhelft
Heren Liga 1

Heren 1° Nat

Merksem 2 – Lebbeke
NHC 2 – Jemeppe
Lebbeke – NHC 2
Jemeppe – Merksem 2
Lebbeke – Jemeppe
Merksem 2 – NHC 2
Merksem – Hasselt

Zaterdag 18/08/2018 in sporthal De Rode Loop 1
Poule A: Merksem, Kraainem, NHC
Poule B : DB Gent, Grace Hollogne, Izegem
Telkens 5 min rust, Geen T.O.
Heren 1° Nationale

Merksem - Kraainem
DB Gent – Izegem
Kraainem – NHC
Grace Hollogne – DB Gent
NHC – Merksem
Izegem – Grace Hollogne
A3 – B3
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A2 – B2
A1 – B1

18u20
19u10

2 x 20 min
2 x 20 min

Zaterdag 18/08/2018 in sporthal Luchtbal
Telkens 5 min rust, Geen T.O.
Heren Liga 1

Merksem 2 – Kraainem 2

12u30

2 x 20 min

EMM – GBSK

13u20

2 x 20 min

Kraainem 2 – EMM

14u10

2 x 20 min

GBSK – Merksem

15u00

2 x 20 min

Kraainem 2 – GBSK

15u50

2 x 20 min

EMM – Merksem 2

16u40

2 x 20 min

Zondag 19/08/2018 in sporthal De Rode Loop 1
Heren Regio : Olse Merksem, T Noorden, Schoten, Orion : telkens 5 min rust , Geen T.O.
Dames 2° Nat : Olse Merksem, Tachos : telkens 5 min rust, 1 T.O. per speelhelft
Heren Regio
Dames 2° Nat
Heren Regio
Dames 2° Nat
Heren Regio

Olse – T Noorden
Schoten – Orion
Olse – Tachos
Olse – Orion
Schoten – T Noorden
Tachos – Olse
Orion – T Noorden
Schoten – Olse

10u20
11u10
12u00
13u20
14u10
15u00
16u20
17u10

2
2
2
2
2
2
2
2

x
x
x
x
x
x
x
x

20
20
30
20
20
30
20
20

min
min
min
min
min
min
min
min

18u30

2 x 30 min

Vrijdag 7/09/2018 in sporthal De Rode Loop 1
Heren 1° Nationale

Merksem - Bevo 2

3 Wedstrijdinformatie
Nihil.

4 Scheidsrechters, waarnemers en tafelofficials
Nihil.
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5 Verslagen commissies en comités
5.1 VERSLAG RAAD VAN BESTUUR 7 JUNI 2018
Donderdag 7 juni 2018, 20h00, Elewijt Center
Bestuurders: C. Claes, P. Heylen,T. Mogal, F. Soetaert, M. Vander Mierde
Ambtshalve: A. De Bauwer (penningmeester)
Gecoöpteerd lid: G. Tsakitzidis
Verontschuldigd: B. Danhieux, F. Mulleners, J. Stryckers, E. Dirkx
VERSLAG
Filip Soetaert opent de vergadering en feliciteert de young Black Arrows met hun prestatie en zilveren medaille in
de Challenge Trophy 2018 te Bosnië-Herzegovina.
1. Goedkeuring vorig verslag
Wordt bij volgende vergadering terug opgenomen.
2. Feedback secretariaat van Tim & Jan: bezoek 1/6
Tim en Jan geven feedback met betrekking tot hun bezoek aan het secretariaat.
3. Feedback gesprek met minister Muyters
Naar voorbereiding van EK 2022, principieel wordt er op 20/6 de toewijzing voor 2022 en 2024 bekend gemaakt.
Voordien moeten Frankrijk, Spanje en België een overeenkomst getekend hebben. Hier is nog een probleem mee
omdat het een document is van meer dan 120 blz. Dit komt voor de organisatoren zeer zwaar over en is anders dan
de vorige ervaringen.
Alle kandidaat-organiserende landen gaan met de EHF spreken om er meer duiding over te krijgen. Er zijn blijkbaar
veel zware verplichtingen bijgekomen die er vroeger niet waren. Anderzijds zijn onze engagementen met de
campagne om samen met Frankrijk en Spanje mee te doen niet evident.
Budget +/- 1.500.000 euro voor 6 wedstrijden in de Lotto-Arena. Het budget is ruim opgemaakt en er kan nog in
gesnoeid worden. Maar de hoop is er dat de Belgische overheden een 750 000 euro zouden geven. Voorlopig is er
een 125.000 euro tussenkomst van Antwerpen + gratis Lotto-Arena (raming waarde +/- 175.000 euro). EHF legt ons
voorlopig op om 4 ruime kleedkamers ter beschikking stellen met een minimumoppervlakte en wij hebben er maar
2. Dus bijkomende kosten.
Op het kabinet van Muyters is meegegeven dat sport Vlaanderen ook een gelijkaardige bijdrage zal doen. Ze staan
er 200% achter. Maar de budgettaire mogelijkheden gaan niet verder dan 200.000 euro. Wij zitten aan een goede
350.000 euro momenteel. Er is wel een nieuw fonds in het leven geroepen in het kader van het wielrennen. Maar
vandaag is er nog geen budget van de Flanders Events fonds. Bruynseels staat er ook achter en wilt via dit kanaal
ook aan de handbal geld geven. De reden is omdat de openingsceremonie in Antwerpen zou kunnen doorgaan. Dit
zou ook kunnen betekenen dat België zelf de openingswedstrijd zou mogen spelen. Het evenement zou eventueel
via de stad (afdeling sport) ook gesubsidieerd kunnen worden als event.
Samengevat: het budget is nog niet helemaal rond, maar er zijn mogelijkheden die nog uitgepluisd worden. Wij
zouden dan onze kandidatuur kunnen handhaven..
20 juni zullen wij meer weten.
Plan B
Gesteld dat wij in 2019 tot de vaststelling komen dat wij van de andere overheden dat wij niets meer kunnen
bekomen, dan spreken wij met Frankrijk af dat de voorrondes alsnog in Frankrijk door zouden gaan. In Strassbourg.
Gevolg = 50.000 euro boete, wellicht te recuperen in overleg met Frankrijk.
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4. Mededelingen vanuit het PUC
4.1 Meeting voor de Beker van België
1ste ronde KBHB
8 LFH en 8 VHV ploegen
15 ploegen van de nationale ploegen bieden zich aan. 2de ploeg van Visé valt weg. Dus 7 Waalse en 8 Vlaamse.
Wij werken naar 8/9-9-2018 om met 8 ploegen over te blijven. Vandaag 13 of 14 ploegen ingeschreven. Er is dan
maar 1 voorronde. Er zullen dus verschillende ploegen rechtstreeks overgaan.
4.2 Meeting met de Beneploegen
Er is een draagvlak om met de Nederlandse ploegen te spreken over beloftereeksen gekoppeld aan de eerste
ploegen.
Bene-ploegen en eerste nationale. ➔ beneploegen in idem weekend met de belofteploegen. Dit kan een impact
hebben en is voor competitiejaar 2019-2020. Dit zou tevens een impact kunnen hebben voor de liga.
Er zou maar een beperkte overgang mogen zijn van aantal spelers die in eerst en in belofte ploeg spelen. Dit
betekent een wijziging op BHB niveau.
5. Aanstelling voorzitter ad interim
Bart Danhieux heeft de vraag gekregen om deze tijdelijke functie op te nemen. Met de nodige ondersteuning wilt
hij deze taak tijdelijk op zich nemen.
Er wordt nog verder gezocht naar kandidaten bestuursleden. Er zijn nog 3 plaatsen vrij. In december zullen
bijkomende leden van raad van bestuur verkozen worden. Met als doel om op zoek te gaan naar een voorzitter van
de raad van bestuur.
Momenteel zijn er 3 potentiële kandidaten.
Tim Mogal stelt zich kandidaat om 2de ondervoorzitter te zijn onder het ad interim voorzitterschap van Bart.
Beslissing:
Bart Danhieux krijgt de volledige steun van de RVB om voorzitter ad interim te zijn. Tim Mogal krijgt tevens de
volledige ondersteuning van de RVB om 2de ondervoorzitter te zijn van de RVB.
6. Reglementen
6.1 Wedstrijdbladen
Naar de toekomst zou er een scan van de wedstrijdbladen ingestuurd moeten worden. Waarbij de originele een
jaar bij de thuisploeg blijven. Er zou nagekeken moeten worden of dit officieel geldend is.
Een ander voorstel is om de wedstrijdbladen eventueel gebundeld per maand op te sturen.
Tim vraagt na of dit kan.
6.2 Schending van de wet van de privacy
Oude leden
Het rijksregisternummer zou eigenlijk niet zichtbaar mogen zijn voor anderen dan de federatie.
Voorstel aanpak: Op de huidige ingevulde kaarten een zwarte streep door rijksregisternummer trekken met een
viltstift (onuitwisbaar). Dit laten controleren door de scheidsrechters. Zo wordt voorkomen dat er iemand de
rijksregisternummers ziet die niet bevoegd is.
Nieuwe leden
Op nieuwe kaarten het vak van rijksregisternummers niet meer voorzien en/of niet meer laten invullen. Naar de
toekomst: nadenken over kaarten in een andere vorm aan te bieden bv bankaartvorm.
7. Uitzondering aangevraagd door Tongeren voor seizoen 2018 -2019
Er wordt aangevraagd om speelsters van december 2004 mee te laten aantreden in de liga-competitie.
RVB geeft negatief advies.
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Samengevat: enkel spelgerechtigde spelers mogen aantreden in de liga.
Reglementswijzigingen
rijksregisternummer.

worden

door

Tim

Mogal

aangepast.

Beker

van

België,

wedstrijdbladeren

en

8. Klacht
P. Heylen verlaat de vergadering.
Er is een klacht van HC Leuven ingediend betreffende de situatie met organisatie en verloop potentiele promotie
naar Liga 3. De kost is betaald en dus wordt deze klacht als ontvankelijk gezien. Het is aan de RVB om te beslissen,
daar het sportcomité in deze materie niet bevoegd is. Er zijn 4 stemgerechtigde leden van de RVB aanwezig. In
huidige omstandigheden (er zouden in deze maximaal 7 stemgerechtigde leden kunnen zijn) zijn dat voldoende
stemgerechtigden.
De RvB had eerder dit seizoen beslist dat de 2 kampioenen van de regio’s AVB en Oost-West rechtstreeks
promoveren naar de liga 3. De 2de gerangschikte P-ploegen (respectievelijk HC Leuven en HC Aalst) in elk van deze
reeksen zouden een testwedstrijd spelen om een eventuele derde stijger aan te duiden.. Aalst heeft laten weten
dat ze niet wensen te promoveren. Leuven is ervan uitgegaan dat zij zouden stijgen naar liga 3. Bijgevolg hadden
zij een aantal spelers ontslagen. Nadien is er een publicatie gebeurd in handbal 7 dat HC Leuven nog een testmatch
moest spelen tegen Roeselare (de 3de P-ploeg).deze publicatie is echter pas gebeurd na de datum waarop de
oorspronkelijke testwedstrijden gepland stonden. Roeselaere heeft aangegeven te willen stijgen en de wedstrijd
is gepubliceerd geweest, maar niet gespeeld daar HC Leuven direct onder voorbehoud een klacht had ingediend.
HC Leuven blijkt voldoende argumenten aan te kunnen geven dat ze niet op de hoogte waren van de extra
wedstrijden en dat ze benadeeld waren om nog een volwaardige ploeg bijeen te krijgen om die wedstrijd te spelen.
De VHV neemt de verantwoordelijkheid op haar dat ze een onterechte publicatie heeft gemaakt en verkiest voor
een sportieve positieve keuze en dus beide ploegen te laten stijgen.
Beslissing: In het kader van een positieve beslissing voor de competitie wordt er beslist dat er vier ploegen stijgen
ipv 3 ploegen en dat de liga 3 volgend jaar dus uit 13 ploegen zal bestaan. Gedurende het seizoen 2018-2019 zal
er aan de regioreeksen één stijgersplaats minder worden toegekend, zodat de liga 3 tijdens het seizoen 2019-2020
terug uit 12 ploegen zal bestaan.
Zowel Roeselare als HC Leuven stijgen naar Liga 3.
Philippe Heylen vervoegt terug de vergadering en krijgt de beslissing meegedeeld.
9. Financiën
9.1 Alex presenteert budgettaire oefening.
De voorbereiding is per mail verstuurd geweest.
De budgettering is volledig gebaseerd op de nieuwe structuur die wij willen toepassen. Er zijn adviezen
uitgeschreven en het debat wordt aangaan. Er moet vanavond een beslissing genomen worden over de
‘her’organisatie van het secretariaat.
9.1.1

Er wordt na de bespreking een stemming georganiseerd om een beslissing te nemen over het al dan niet
terug aannemen van Gerrit Vertommen.

9.1.2

Er is vastgesteld dat er opvallend hoge verplaatsingsonkosten zijn. Dit moet verder onderzocht worden van
waar die kosten komen.

10. Varia
Nihil.
Volgende vergadering 25 juni om 20u.
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