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1 Clubnieuws
1.1 Wijzigingen
1.1.1 Handbalclub Brasschaat
Nieuwe voorzitter:
Herbert Van Winckel
Herbert.van.winckel@telenet.be
Nieuwe penningmeester:
Steven De Schepper
steven@skynet.be

1.2 Ontslagen door de club
1.2.1 Hannibal Tessenderlo
Laure Vandeweyer (85007)
Tamara Krampiltz (68111)
Nelle Cuyvers (83873)
Lotte Vandormael (73176)
Jozef Vaneerdewegh (43863)
Marnic Jacobs (78711)
Bennie Beekers (88320)
Nicky Thielens (87703)
Wannes Boons (71433)
Els Vandebrouck (67869)

1.2.2 DHT Middelkerke-Izegem
Magali Tytgat (76150)
Niobe Van Impe (87399)
Laura Depickere (72746)

1.2.3 Handbalclub Dendermonde
Kristel Macharis (69423)
Marc Goeman (80479)
Dylan Geeraert (77047)

1.2.4 DHC Meeuwen
Eline Meeus (79336)
Anneleen Nelis (78097)
Katrien Ulenaers (79319)
Lotte Coolen (87441)
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June Pinxten (88926)
Rune Schrooten (86594)
Frank Goossens (88609)
Vital Ulenaers (83604)

1.2.5 Elita Buggenhout
Brent Van Vaerenbergh (83205)
Maarten Vanden Hove (82437)
Tuur Goeman (87796)
Arthur Verhofstadt (83022)
Mats Vancraeynest (80437)
Ruben De Soete (84172)
Quinten Cornelis (80286)
Xander Kerre (87584)

1.2.6 HC Aalst
Eva Bomon (72325)
Kenny Van Den Bossche (71243)
Brent De Brucker (87344)
Benny Arijs (35209)
Christophe Agneessens (39672)
Tom Bombeeck (78072)

1.2.7 Pentagoon Kortessem
Ashley Arnols (83683)
Karsten Beunckens (87315)
Jolijn Bollen (87993)
Jorben Coemans (88962)
Thibaut Collard (81953)
Rune Coussee (85670)
Jelle Cuypers (87313)
Shawn Erkens (75888)
Lowie Gysen (87440)
Ruth Hechtermans (71298)
Jasper Hendrikx (87980)
Heidi Jackers (90042)
Silke Janssen (87187)
Rhune Jorissen (87490)
Johan Konings (82356)
Ran Neven (86674)
Inna Nulens (84806)
Karen Peters (69077)
Eveline Peters (70767)
Ruben Put (86875)
Glenn Trouwers (77068)
Luca Van Roosbroeck (87394)
Alexander Vanhees (85858)
Bjorn Vannitsen (83812)
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Ingrid Vanvinckenroye (87771)
Amke Haling (87095)
Laure Haling (87100)
Mathis Valkeneers (87420)
Dennis Vanmal (71140)
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2 VHV – KBHB mededelingen
2.1 Wedstrijdvergoeding scheidsrechters 2017-2018
Competitie
BENE-League
1e Nat. Heren (+Play-Offs/Play_Downs en beslissingswedstrijden)
2e Nat. Heren (+Play-Offs/Play Downs en beslissingswedstrijden)
1e Nat. Dames (+Play-Offs en beslissingswedstrijden)
Reserven 1e Nat. Dames
2e Nat. Dames

100,00
75,00
49,85
45,80
23,15
32,55

€
€
€
€
€
€

Nationale Jeugdfinales: J/M 14, J/M16
Nationale Jeugdfinales: J18/M19

25,20 €
31,55 €

VHV Liga 1 Heren (+play-offs en beslissingswedstrijden)
VHV Liga 2 + 3 Heren
VHV Liga Dames
VHV Regionale afdelingen Heren en Dames
Regio J18 en M19
Regio J16 indien geleid door officiële scheidsrechter
Regio OostWest M17

39,45
28,50
25,95
21,40
19,50
15,50
15,00

VHV
VHV
VHV
VHV
VHV

J18/M19 competitie
J/M16 competitie
J/M14 eindronde jongens/meisjes
Jeugdfinales : J/M 14, J/M16
Jeugdfinales : J18/M19

Beker van België Heren:

Beker van België Dames:

Oefenwedstrijden
Trainingswedstrijd van Eerste Nationale heren
Trainingswedstrijd van senioren 2NH, 1ND, 2ND
Internationale oefenwedstrijd (clubs)
Trainingswedstrijd van Liga 1 heren
Trainingswedstrijd van Liga 2 + 3 heren en Liga dames
Trainingswedstrijd van Reg. heren en dames
Oefenwedstrijden nationale ploegen
Trainingswedstrijd van nationale ploeg senioren/club team
Trainingswedstrijd van nationale ploeg junioren/club team
Trainingswedstrijd van nationale ploeg young men-women/club team
Internationale wedstrijd van nationale ploeg senioren-, juniorenteam

Per wedst. van 20 min. 6,4 Euro
Per wedst. van 20 min. 5,4 Euro

tot en met 1/16 finale
1/8, 1/4 finale
1/2 finale en finale
tot en met 1/16 finale
1/8, 1/4 finale
1/2 finale en finale

50%
50%
50%
50%

van
van
van
van

de reeks
de reeks
de reeks
de reeks

€
€
€
€
€
€
€

0,32€/1’
0,27€/1’
0,27€/1’
18,00 €
20,65 €
niveau thuisploeg
49,85 €
75,00 €
niveau thuisploeg
32,55 €
45,80 €

van
van
van
van

het
het
het
het

36,40 €
23,40 €
bezochte team
bezochte team
bezochte team
bezochte team

36,50
23,40
17,70
70,00

€
€
€
€
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Tornooien
Afhankelijk van het niveau (afdeling) van de bezochte club en per
minuut
- 1 NH
- 2 NH + 1ND + 2 ND
- Liga 1 heren
- Liga 2 + 3 heren en Liga dames, Regionale reeksen en jeugd
Interuniversitaire wedstrijd
(0,49 €/m bij onvolledige wedstrijden)
Officiële wedstrijdsecretaris/tijdopnemer
Waarnemer nationaal
2e Waarneming in zelfde opdracht
SVS-Scholencompetitie (per minuut- met minimum van)
ISF-wedstrijden:Kadetten en scholieren

0,49
0,30
0,25
0,21

€
€
€
€

31,55 €
26,90 €
26,75 €
15,60 €
0,30 – 18,35 €
25,20 €
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2.2 Blokkensysteem scheidsrechters 2017-2018
BEREKENING VAN DE REIS- EN VERBLIJFSVERGOEDING VOOR SCHEIDSRECHTERS
Het blokkensysteem wordt gehanteerd om de reis- en verblijfsvergoeding van de scheidrechters te berekenen.
De berekening wijzigt adhv de benzineprijzen en wordt 2 x per jaar herberekend. Voor elke scheidsrechter wordt
deze vergoeding afzonderlijk berekend.
1.
De kaart van België werd in “blokken” van 10 km x 10 km verdeeld en van alle gemeenten werd een lijst
gemaakt met aanduiding van het blokje waarin deze zich bevindt.
2.

In de lijst zoekt men de blokjes met het vertrekpunt en het punt van bestemming.

3.
Het aantal blokken wordt op de kaart geteld vanaf het punt van vertrek (dit blok telt mee), enkele reis,
tot het punt van bestemming.
Er moet, indien mogelijk, éénmaal diagonaal gegaan worden.
4.
Aan de hand van de “bedragentabel” kan men aflezen welk bedrag men voor het aantal afgelegde blokken
mag aanrekenen.
5.
De scheidsrechters moeten, verplicht, de verplaatsing in één auto maken, en mogen elk een vergoeding
aanrekenen die overeenstemt met het aantal blokken van de woonplaats tot de plaats van de sporthal. Wanneer
de scheidsrechters in verschillende blokken gedomiciliëerd zijn, dan moeten ze op een plaats afspreken, zo kort
mogelijk bij hun vertrekpunt (bepaald op de meest economisch-geografische wijze). In dat geval mogen ze voor
het alleen afgelegde traject een bijkomende kost in rekening brengen, gelijk aan 50% van het bedrag
overeenstemmend met het aantal, alleen, afgelegde blokken.
6.
Wanneer een scheidsrechter de verplaatsing alleen moet doen, dan mag hij 50% bijtellen bij het bedrag
dat overeenstemt met het aantal blokken..
7.

De vergoeding voor een verplaatsing in éénzelfde blok mag niet verhoogd worden met 50%

8.
Scheidsrechters die in het buitenland wonen, mogen hun reis- en verblijfskosten slechts aanrekenen vanaf
de Belgische grens.

In eigen blok
2 blokken :
3 blokken :
4 blokken :
5 blokken :
6 blokken :
7 blokken :
8 blokken :
9 blokken :
10 blokken :
11 blokken :
12 blokken :

EURO
7,10
9,90
12,90
15,80
18,70
22,80
25,50
28,10
30,80
33,40
39,80
42,50

13 blokken :
14 blokken :
15 blokken :
16 blokken :
17 blokken :
18 blokken :
19 blokken :
20 blokken :
21 blokken :
22 blokken :
23 blokken :
24 blokken of meer :

45,10
47,80
50,40
56,80
59,50
62,10
64,80
67,40
73,80
76,50
79,10
81,80

Opmerking : Het blokkensysteem wordt niet toegepast binnen de BENE-League.
Verplaatsingsvergoeding = 0,19€/km effectief en alleen voor de bestuurder.
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2.3 VHV Meisjes M16 COMPETITIE kwalificatietornooi 3/09/17 Lebbeke
Locatie : Sporthal Lebbeke, Koning Albert I straat 124, Lebbeke
Organisator : Denderbelle,Ludo Callaerts, secretariaat.brabodenderbelle@gmail.com
Programma
Dit tornooi zal gespeeld worden met 6 ploegen. 3 ploegen kunnen zich kwalificeren voor de A-competitie. De
ploegen werden via geleide loting ingedeeld in 2 poules :
Poule A : Brabo Denderbelle, HBC Izegem, Hubo Initia Hasselt
Poule B : Achilles Bocholt, Apolloon Kortrijk, DHC Meeuwen

Schema
Programma poules - wedstrijden van 2x15’ (5’ rust)
(Geen team time-out toegestaan)

12u20

W1 : Brabo Denderbelle – HBC Izegem

13u50

W3 : Initia Hasselt – verliezer W1

15u20

W5 : Initia Hasselt– winnaar W1

13u05
W2 : Apolloon Kortrijk – DHC Meeuwen
Bij gelijkspel wordt getost wie verder gaat als verliezer in het programma of als winnaar. Ieder krijgt evenwel 1
punt.
14u35
16u05

W4 : Achilles Bocholt – verliezer W2
W6 : Achilles Bocholt - winnaar W2

Winnaars poules - wedstrijdduur 1x20’
(1 team time-out per ploeg is toegestaan per wedstrijd van 1x20’)
16u50
W7 : p-finale winnaar poule A – winnaar poule B
De winnaars van poule A en B zijn geplaatst voor de VHV-competitiepoule A. Zij spelen nog één wedstrijd om te
bepalen wie plaats 4 in het competitierooster krijgt (1 extra thuistornooi) en wie plaats 5.
Kruisfinales nummers 2 en 3 – wedstrijdduur 1x20’
(1 team time-out per ploeg is toegestaan per wedstrijd van 1x20’)
De nummers 2 en 3 van elke poule spelen een kruisfinale tegen respectievelijk de nummers 3 en 2 van de andere
poule.
17u20 W8 : kruisfinale 2de poule A – 3de poule B
17u50 W9 : kruisfinale 3de poule A – 2de poule B
De winnaars van deze kruisfinales spelen uiteindelijk voor de 6de plaats in competitiepoule A –
wedstrijdduur 1x20’
(1 team time-out per ploeg is toegestaan per wedstrijd van 1x20’)
18u20 W10 : p-finale winnaar W8 – winnaar W9
De winnaar plaatst zich voor de VHV-competitiepoule A als nummer 6 in het competitierooster. De andere ploegen
zullen uiteindelijk in competitiepoule B spelen.
Belangrijk voor de deelnemers !
o Bij aankomst dient de blanco spelerslijst ingevuld afgegeven te worden, samen met de identiteitskaarten
van de speelsters, aan de vertegenwoordiger van de VHV Cel competitie.
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o Deze lijst zal dan gecontroleerd worden op basis van de ‘lijst met aangesloten spelers’ die de clubs op
voorhand toegestuurd krijgen. Gelieve op voorhand te controleren of al de speelsters op deze lijst
vermeld staan en aangesloten zijn. Een speelster die niet op de lijst staat, is niet aangesloten bij de VHV
en mag aldus niet deelnemen aan het kwalificatietornooi.
o De volgende manier van werken wordt gehanteerd betreffende de wedstrijdbladen :
o De ploegen dienen bij aankomst een spelerslijst in met de namen van alle speelsters, hun lidnummer en
hun shirtnummer (zie bijlage), samen met de identiteitskaarten van de speelsters. Dit kunnen maximum 16
speelsters zijn. Per wedstrijd kunnen er echter slechts 14 deelnemen en op het betrokken wedstrijdblad
staan. Iedere speelster behoudt verplicht het hele tornooi hetzelfde nummer! Op de wedstrijdbladen worden
vervolgens alleen de nummers genoteerd.
o Voor iedere match is een apart wedstrijdblad nodig.
o Indien een speelster een rode kaart of blauwe kaart/verslag krijgt, wordt haar naam achter
zijn nummer gezet.
o Wat indien ploegen echter van shirtkleur dienen te veranderen en ze hebben niet dezelfde nummers?
Daarom dient op het formulier dat bij aankomst dient ingevuld te worden, een tweede kolom met de
shirtnummers van het tweede truitjesstel ingevuld te worden. De kleur van de truitjes waarmee tijdens een
wedstrijd wordt gespeeld, wordt altijd op het wedstrijdblad genoteerd.
o Na afloop worden de wedstrijdbladen met inbegrip van al de namenlijsten, ingediend bij de VHV.
o Enkele verduidelijkingen betreffende de wedstrijdprogramma’s:
o Een tijdstraf blijft effectief een duur hebben van 2 minuten.
o Wat als een ploeg te laat komt? Dan dient er normaal gezien volgens de VHV-reglementen (art
616) gehandeld te worden: forfait.

2.4 VHV JONGENS J16 COMPETITIE kwalificatietornooi 3/09/17 Gent
Locatie Sporthal : Sporthal Hekers, Ter Linden 29, 9052 Zwijnaarde
Programma
Dit tornooi zal gespeeld worden met 10 ploegen. 4 ploegen kunnen zich kwalificeren. De ploegen werden via
geleide loting ingedeeld in 2 poules :
Poule A : Achilles Bocholt, Sasja HC, HC Schoten, Apolloon Kortrijk, HC Eeklo
Poule B : HBC Izegem, KHT Roeselare, HC Atomix, DB Gent, Brasschaat HC.

Schema
Poule A - wedstrijdduur 1x20’
10u30
11u00
11u30
12u00
12u30
13u00
13u30
14u00
14u30
15u00

W1 : EEKLO – KORTRIJK
W2 : SASJA – SCHOTEN
W3 : BOCHOLT – EEKLO
W4 : KORTRIJK – SASJA
W5 : SCHOTEN – BOCHOLT
W6 : EEKLO – SASJA
W7 : KORTRIJK – SCHOTEN
W8 : BOCHOLT – SASJA
W9 : EEKLO – SCHOTEN
W10 : BOCHOLT – KORTRIJK

Poule B – wedstrijdduur 1x20’
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10u30
11u00
11u30
12u00
12u30
13u00
13u30
14u00
14u30
15u00

W11
W12
W13
W14
W15
W16
W17
W18
W19
W20

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

GENT – IZEGEM
ROESELARE – BRASSCHAAT
ATOMIX – GENT
IZEGEM – ROESELARE
BRASSCHAAT – ATOMIX
GENT – ROESELARE
IZEGEM – BRASSCHAAT
ATOMIX – ROESELARE
GENT – BRASSCHAAT
ATOMIX – IZEGEM

Kruisfinales
Winnaars poules - wedstrijdduur 1x20’
(1 team time-out per ploeg is toegestaan per wedstrijd van 1x20’)
15u30
W21 : p-finale winnaar poule A – winnaar poule B
De winnaars van poule A en B zijn geplaatst voor de VHV-competitie. Zij spelen nog één wedstrijd om te bepalen
wie plaats 6 in het competitierooster krijgt (3 thuistornooien) en wie plaats 7 (2 thuistornooien).
Kruisfinales nummers 2 en 3 – wedstrijdduur 1x20’
(1 team time-out per ploeg is toegestaan per wedstrijd van 1x20’)
De nummers 2 en 3 van elke poule spelen een kruisfinale tegen respectievelijk de nummers 3 en 2 van de andere
poule.
16u00 W22 : kruisfinale 2de poule A – 3de poule B
16u00 W23 : kruisfinale 3de poule A – 2de poule B
De winnaars plaatsen zich voor de VHV-competitie als nummer 8 en 9 in het competitierooster. De exacte plaats
in het competitierooster wordt bepaald op basis van het aantal thuistornooien dat in die regio op die speeldag zal
doorgaan in de diverse VHV jeugdcompetities of via loting.
Belangrijk voor de deelnemers !
o Bij aankomst dient de blanco spelerslijst ingevuld afgegeven te worden, samen met de identiteitskaarten
van de spelers, aan de vertegenwoordiger van de VHV Cel Competitie.
o Deze lijst zal dan gecontroleerd worden op basis van de ‘lijst met aangesloten spelers’ die de clubs op
voorhand toegestuurd krijgen. Gelieve op voorhand te controleren of al de spelers op deze lijst
vermeld staan en aangesloten zijn. Een speler die niet op de lijst staat, is niet aangesloten bij de VHV en
mag aldus niet deelnemen aan het kwalificatietornooi.
o De volgende manier van werken wordt gehanteerd betreffende de wedstrijdbladen :
o De ploegen dienen bij aankomst een spelerslijst in met de namen van alle spelers, hun lidnummer en hun
shirtnummer (zie bijlage), samen met de identiteitskaarten van de spelers. Dit kunnen maximum 16 spelers
zijn. Per wedstrijd kunnen er echter slechts 14 deelnemen en op het betrokken wedstrijdblad staan. Iedere
speler behoudt verplicht het hele tornooi hetzelfde nummer! Op de wedstrijdbladen worden vervolgens
alleen de nummers genoteerd.
o Voor iedere match is een apart wedstrijdblad nodig.
o Indien een speler een rode kaart of blauwe kaart/verslag krijgt, wordt zijn naam achter zijn
nummer gezet.
o Wat indien ploegen echter van shirtkleur dienen te veranderen en ze hebben niet dezelfde nummers?
Daarom dient op het formulier dat bij aankomst dient ingevuld te worden, een tweede kolom met de
shirtnummers van het tweede truitjesstel ingevuld te worden. De kleur van de truitjes waarmee tijdens een
wedstrijd wordt gespeeld, wordt altijd op het wedstrijdblad genoteerd.
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o
o

Na afloop worden de wedstrijdbladen met inbegrip van al de namenlijsten, ingediend bij de VHV.
Enkele verduidelijkingen betreffende de wedstrijdprogramma’s:
o 1 team time-out (1’) per ploeg per wedstrijd is toegestaan.
o Een tijdstraf blijft effectief een duur hebben van 2 minuten.
o Wat als een ploeg te laat komt? Dan dient er normaal gezien volgens de VHV-reglementen (art
616) gehandeld te worden: forfait.

2.5 VHV JONGENS J18 COMPETITIE kwalificatietornooi 2/09/17 Roeselare
Locaties :
Sporthal VMS, Blekerijstraat 51, 8800 Roeselare, 051/204248
Sporthal Schiervelde, Diksmuidesteenweg 396, 8800 Roeselare, 051/238950
(3.5 km afstand tussen beide sporthallen)
Programma
Dit tornooi zal gespeeld worden met 9 ploegen (forfait HBC Evergem). 4 ploegen kunnen zich kwalificeren. De
ploegen werden via geleide loting ingedeeld in 2 poules :
Poule A : Hubo Initia Hasselt, HKW Waasmunster, HBC Evergem, KHT Roeselare, HC Schoten
Poule B : Elita Lebbeke, Apolloon Kortrijk, DB Gent, HC Atomix, Kreasa Houthalen

Schema
Poule A – Sporthal VMS - wedstrijdduur 1x25’ (1’ time-out per ploeg)
12u00
W1 : ROESELARE - WAASMUNSTER
12u35
W2 : SCHOTEN - HASSELT
Bij gelijkspel wordt er getost wie in het programma verder gaat als verliezer of winnaar. De ploegen
krijgen evenwel elk 1 punt.
13u15
W3 : winnaar W1 - verliezer W2
13u50
W4 : winnaar W2 - verliezer W1
14u25
W5 : verliezer W1- verliezer W2
15u00
W6 : winnaar W1 - winnaar W2
Einde 15u25
Poule B - sporthal Schiervelde – wedstrijdduur 1x20’ (1’ time-out per ploeg)
10u30
W11
11u00
W12
11u30
W13
12u00
W14
12u30
W15
13u00
W16
13u30
W17
14u00
W18
14u30
W19
15u00
W20
Einde : 15u20

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

KORTRIJK – GENT
LEBBEKE – ATOMIX
HOUTHALEN – KORTRIJK
GENT – LEBBEKE
ATOMIX – HOUTHALEN
KORTRIJK – LEBBEKE
GENT – ATOMIX
HOUTHALEN – LEBBEKE
KORTRIJK – ATOMIX
HOUTHALEN – GENT
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Kruisfinales – Sporthal VMS
Winnaars poules - wedstrijdduur 1x20’
(1 team time-out per ploeg is toegestaan per wedstrijd van 1x20’)
15u50
W21 : p-finale winnaar poule A – winnaar poule B
De winnaars van poule A en B zijn geplaatst voor de VHV-competitie. Zij spelen nog één wedstrijd om te bepalen
wie plaats 6 in het competitierooster krijgt (3 thuistornooien) en wie plaats 7 (2 thuistornooien).
Kruisfinales nummers 2 en 3 – wedstrijdduur 1x20’
(1 team time-out per ploeg is toegestaan per wedstrijd van 1x20’)
De nummers 2 en 3 van elke poule spelen een kruisfinale tegen respectievelijk de nummers 3 en 2 van de andere
poule.
16u20 W22 : kruisfinale 2de poule A – 3de poule B
16u50 W23 : kruisfinale 3de poule A – 2de poule B
De winnaars plaatsen zich voor de VHV-competitie als nummer 8 en 9 in het competitierooster. De exacte plaats
in het competitierooster wordt bepaald op basis van het aantal thuistornooien dat in die regio op die speeldag zal
doorgaan in de diverse VHV jeugdcompetities of via loting.
Vergeet zeker het volgende niet !!
o Bij aankomst dient de blanco spelerslijst ingevuld afgegeven te worden, samen met de identiteitskaarten
van de spelers, aan de vertegenwoordiger van de Cel Competitie.
o Deze lijst zal dan gecontroleerd worden op basis van de ‘lijst met aangesloten spelers’ die de clubs op
voorhand toegestuurd krijgen. Gelieve op voorhand te controleren of al de spelers op deze lijst
vermeld staan en aangesloten zijn. Een speler die niet op de lijst staat, is niet aangesloten bij de VHV en
mag aldus niet deelnemen aan het kwalificatietornooi.
o De volgende manier van werken wordt gehanteerd betreffende de wedstrijdbladen :
o De ploegen dienen bij aankomst een spelerslijst in met de namen van alle spelers, hun lidnummer en hun
shirtnummer (zie bijlage), samen met de identiteitskaarten van de spelers. Dit kunnen maximum 16 spelers
zijn. Per wedstrijd kunnen er echter slechts 14 deelnemen en op het betrokken wedstrijdblad staan. Iedere
speler behoudt verplicht het hele tornooi hetzelfde nummer! Op de wedstrijdbladen worden vervolgens
alleen de nummers genoteerd.
o Voor iedere match is een apart wedstrijdblad nodig.
o Indien een speler een rode kaart of blauwe kaart/verslag krijgt, wordt zijn naam achter zijn
nummer gezet.
o Wat indien ploegen echter van shirtkleur dienen te veranderen en ze hebben niet dezelfde nummers?
Daarom dient op het formulier dat bij aankomst dient ingevuld te worden, een tweede kolom met de
shirtnummers van het tweede truitjesstel ingevuld te worden. De kleur van de truitjes waarmee tijdens een
wedstrijd wordt gespeeld, wordt altijd op het wedstrijdblad genoteerd.
o Na afloop worden de wedstrijdbladen met inbegrip van al de namenlijsten, ingediend bij de VHV.
o Enkele verduidelijkingen betreffende de wedstrijdprogramma’s:
o 1 team time-out (1’) per ploeg per wedstrijd van 20 minuten is toegestaan.
o Een tijdstraf blijft effectief een duur hebben van 2 minuten.
o Wat als een ploeg te laat komt? Dan dient er normaal gezien volgens de VHV-reglementen (art
616) gehandeld te worden: forfait.
o Opgelet indien in de rangschikking 2 ploegen gelijk eindigen: het is mogelijk dat de betrokken
ploegen via een penaltyreeks dienen uit te maken wie alsnog doorgaat naar de VHV-finales. De
betrokken ploegen dienen dus aanwezig te blijven!
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2.6 Reglement kwalificatietornooi
A. De organisatie van het kwalificatietornooi staat onder toezicht van de VHV Cel Competitie.
B. De VHV Cel Competitie staat in voor de opmaak van het programma: zie de tornooiroosters.
Er wordt gewerkt met loting indien er in poules dient gespeeld te worden.
C. De wedstrijden worden gespeeld onder de geldende reglementen en spelregels van de VHV. In alle
categorieën worden de wedstrijden gespeeld op een terrein met normale afmetingen 40mx20m, doelgebied:
6m., doel: 3mx2 m.
D. De deelnemende clubs moeten vóór aanvang van hun eerste wedstrijd op het wedstrijdsecretariaat een lijst
van de spelers en hun identiteitskaarten of gelijkwaardig document ervan overhandigen. Alle spelers moeten
aangesloten zijn bij de VHV en dienen spelgerechtigd te zijn.
E. Er mogen max.16 spelers aan het kwalificatietornooi deelnemen. Per wedstrijd mogen slechts 14 spelers
worden opgesteld. Indien meer dan 14 spelers op het wedstrijdblad staan (niet doorgeschrapt bij aanvang
van de wedstrijd), dan leidt dit tot forfait voor die wedstrijd.
F. De deelnemende ploegen brengen zelf ballen mee. De deelnemende ploegen zorgen voor 2 stellen
uitrustingen. De als bezoekers vermelde ploeg zorgt zo nodig voor een aangepaste uitrusting. De organisator
staat in voor de verfrissingen tijdens de wedstrijden.
G. De ploegen moeten zich 5 minuten vóór aanvang van hun wedstrijd aan de wedstrijdtafel aanbieden. De
toss gebeurt bij de wedstrijdtafel.
H. De betrokken ploegen leveren zelf de tafelofficials (volgens principe: thuisploeg - bezoekende ploeg).
I. De terreinafgevaardigde wordt geleverd door de organisator.
J. 1 team time-out (1’) per ploeg per wedstrijd van 20 minuten is toegestaan
K. Een tijdstraf blijft effectief een duur hebben van 2 minuten.
L. Opmaken van de rangschikking : Per gewonnen wedstrijd krijgt men 2 punten - bij een gelijkspel krijgt men
1 punt. De rangschikking wordt als volgt bepaald :
▪ de ploeg met het meeste aantal punten, behaald over het geheel van de wedstrijden in haar reeks;
▪ bij gelijke punten :
a. de ploeg met het meeste aantal overwinningen;
b. indien nog steeds gelijke stand
tussen twee ploegen : het onderlinge resultaat.
bij meerdere ploegen : die ploeg die onderling het hoogste doelgemiddelde (quotiënt van het
aantal voor- en het aantal tegendoelpunten onderling) heeft;
c. bij nog steeds gelijke stand, de ploeg met het hoogste doelgemiddelde (quotiënt van het aantal
gemaakte- en het aantal tegendoelpunten van alle wedstrijden);
d. 5 strafworpen afwisselend door 5 verschillende, spelgerechtigde spelers, van beide ploegen te
nemen. Is de stand hierna nog gelijk dan worden er 5 strafworpen, afwisselend door 5
verschillende spelgerechtigde spelers van beide ploegen genomen. Indien hierna de stand nog
gelijk is, dan worden er door beide ploegen afwisselend strafworpen genomen tot de beslissing
valt, en dit volgens artikel 634B2d8 (nieuwe lijst van 5 andere of dezelfde spelers).
M. Indien een plaatsings- of kruisfinale na de reglementaire speeltijd op een gelijke stand eindigt, wordt er één
verlenging van 1x5’ gespeeld. De keuze van de speelveldhelft en de aanvang van het spel wordt door tossen
bepaald. Is de stand hierna nog gelijk dan worden er 5 strafworpen, afwisselend door 5 verschillende nog
spelgerechtigde spelers van beide ploegen genomen. Indien hierna de stand nog gelijk is, dan worden er
door beide ploegen afwisselend strafworpen genomen tot de beslissing valt, en dit volgens art. 634B2d8
(nieuwe lijst van 5 andere of dezelfde spelers).
N. Bij diskwalificatie is de normale strafprocedure van kracht.
Evenwel, indien beslist wordt door de scheidsrechters/waarnemer een schriftelijk verslag op te maken,
zowel voor, tijdens als na de wedstrijd, geeft dit automatisch aanleiding tot een schorsing voor de
eerstvolgende wedstrijd van het tornooi, onverminderd de verzwaring van de sanctie die eventueel
naderhand door de bevoegde instanties wordt uitgesproken op basis van de ernst van de feiten. De reeds
uitgezeten wedstrijd wordt desgevallend in mindering gebracht van de naderhand opgelegde sanctie.
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Indien beslist wordt een verslag op te maken tijdens of na de laatste wedstrijd die de betreffende ploeg
speelt tijdens dit kwalificatietornooi, dan wordt dit verslag opgestuurd naar de Vlaamse Handbalvereniging.

(Verduidelijking :
• Rechtstreekse diskwalificatie zonder verslag : wedstrijdstraf is voldoende
• Rechtstreekse diskwalificatie met verslag : blauwe kaart (aan de wedstrijdtafel) (zie hierboven):
schorsing voor eerstvolgende wedstrijd van het tornooi en behandeling door VHV Sportcomité
• Diskwalificatie op grond van IHF spelregel 8.10c en 8.10d in de laatste 30 seconden van de
wedstrijd (de zogenaamde ‘slimme rode kaart’ ): diskwalificatie (rode kaart) + 7m
• Diskwalificatie op grond van IHF spelregel 8:5 en 8:6 in de laatste 30 sec van de wedstrijd:
diskwalificatie (rode kaart) + blauwe kaart (aan de wedstrijdtafel) + 7m. De spelers is geschorst
voor de volgende wedstrijd op het tornooi en er wordt een schriftelijk verslag opgemaakt en
behandeling door VHV Sportcomité
• Verslag na afloop van de wedstrijd : er wordt een schriftelijk verslag opgemaakt en behandeling
door VHV Sportcomité
• Verslag voor aanvang van de wedstrijd : automatische schorsing voor deze wedstrijd en er wordt
een schriftelijk verslag opgemaakt en behandeling door VHV Sportcomité
• Diskwalificatie met verslag tijdens laatste wedstrijd van de ploeg tijdens het tornooi of verslag na
afloop van de laatste wedstrijd van de ploeg tijdens het tornooi : er wordt een schriftelijk verslag
opgemaakt en behandeling door VHV Sportcomité

O. Bij eventuele geschillen en bij gevallen die niet voorzien zijn in de reglementering beslist de
vertegenwoordiger van de VHV Cel Competitie.
P. De organisator zal al de wedstrijduitslagen dadelijk na de laatste wedstrijd telefonisch melden aan de
uitslagencentrale van de VHV. De wedstrijdbladen en de spelerslijsten zullen binnen de 48 uur naar het SG
van de VHV worden verzonden.
Q. Voor de scheidsrechters en de waarnemer van de VHV Cel Competitie die langer dan 3 uur aanwezig dienen
te zijn, moet er een maaltijd worden voorzien!
R. De kosten vallen ten laste van de organisator. De scheidsrechterkosten worden ter plaatse door de
organisator uitbetaald.
S. De organisator staat in voor: verfrissingen tijdens de wedstrijden, terreinafgevaardigde, doorgeven van de
wedstrijduitslagen en wedstrijdbladen, wedstrijdklok, scorebord, overzicht uitslagen van het tornooi,
wedstrijdbladen.
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2.7 Reglement 2018 JeugdSportFonds
Reglement onder voorbehoud van goedkeuring SportVlaanderen/Vlaamse overheid
Wijzigingen tov vorig reglement staan in het rood
A. DOELSTELLINGEN
1. Het J.S.F. dient om de kwaliteit en de omvang van de jeugdwerking bij de Vlaamse handbalclubs te ondersteunen
en te verhogen.
2. De steun is gericht naar de jeugdcategorieën tot en met “Jongens J18 en Meisjes M19 ” volgens art. 221 van
het VHV reglement.
B. VERWERVING VAN DE FONDSEN
1. De VHV brengt uit eigen middelen een basisbedrag in.
2. Subsidie van de Vlaamse overheid.
3. Die fondsen worden uitsluitend aangewend voor het doel vermeld in A.
4. Maximum 15% van de subsidie van de Vlaamse overheid (beschikbare som) mag dienen voor overheadkosten
zoals administratie, controle,... De overige 85% komt toe aan de betrokken clubs.
C. BEREKENING JAARLIJKSE TOELAGE AAN DE CLUBS EN DE HIERBIJ GESTELDE KWALITATIEVE
EISEN
Deze berekening gebeurt in drie luiken :
C.1 LUIK 1 : “KWALITEITSVOLLE BASISWERKING” :
KWALITATIEVE EISEN VOOR HET BEKOMEN VAN EEN TOELAGE
a)

Een coëfficiënt voor “niveau trainer” welke minstens 80% van het aantal trainingen van die jeugdploeg
leidt :
Niet gekwalificeerde trainer (niet voorkomend in de volgende opsomming)

1,0

Attest “Aspirant-Initiator handbal”
Attest “Multimovebegeleider” uitsluitend bij leeftijdscategorieën JM8 en JM10

1,2
1,2

Gekwalificeerde trainers:
Initiator handbal
KMILE/IRMEP

1,4
1,4

Regent LO, Bachelor LO
Licentiaat LO, Master LO
Instructeur B Handbal

1,5
1,5
1,5

Licentiaat LO of Master LO met specialisatie Handbal of die het specifiek gedeelte
Initiator handbal werkelijk volgde en er in geslaagd is
Trainer B handbal
1,6

1,6

Trainer A handbal

1,7
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° Ploegen met meerdere trainingen per week, kunnen met meer dan één trainer per ploeg werken. Deze moet dan
op de voor hem opgegeven vaste weekdag steeds aanwezig zijn. In dit geval wordt steeds het gemiddelde coëfficiënt
berekend.
° Een trainer, welke een buitenlandse opleiding als handbaltrainer kan bewijzen, met inhoud, programma en
getuigschrift, kan schriftelijke gelijkschakeling met een der aanvaarde niveaus vragen. Hier dient duidelijk de waarde
van de opleiding aangetoond te worden. Deze aanvragen worden gericht aan het secretariaat van de VHV of de
Vlaamse Trainersschool en worden beoordeeld door de Vlaamse Gemeenschap (regent/bachelor, licentiaat/master)
of de Denkcel Handbal van de Vlaamse Trainersschool.
Een trainer met een buitenlands trainersdiploma wordt door het JSF aanvaard indien het land dat het diploma heeft
uitgereikt aangesloten is bij de EHF Rinckconvention. Het opleidingsniveau van de Rinckconvention bepaalt de
coëfficiënt die wordt toegepast (bv RC niveau 2 = trainer B). Indien het land niet is aangesloten bij de EHF
Rinckconvention dan dient er via een EVK procedure bij de Vlaamse Trainersschool gelijkschakeling bekomen te
worden.
° Om de toepassing van de leerlijn vanaf de aanvang der opleiding te stimuleren, geldt voor het niveau ‘J12/M12
en jonger’ de regel dat ploegen van dit niveau, die met meerdere ploegen op hetzelfde tijdstip in de zelfde zaal
trainen, elk door een gekwalificeerd trainer, trainer met attest Aspirant-Initiator handbal of een multimovebegeleider
(deze laatste uitsluitend bij JM8 en JM10) begeleid dienen te worden om in aanmerking te komen als “ploeg die
afzonderlijk traint”. Indien niet, worden de bijkomende ploegen als “niet afzonderlijk trainend” geklasseerd.
° Bij de J18 en M19 mag de trainer niet dezelfde zijn als de seniorentrainer als de J18/M19 en senioren gelijkertijd
trainen.
b) Een coëfficiënt voor het “aantal trainingen per week” gedurende minstens 30 weken per seizoen :
1 trainingsdag per week
2 trainingsdagen per week
3 trainingsdagen per week

1,0
1,4
1,7

° De minimale duur van een training is 60 minuten.
c) Een extra coëfficiënt voor specifieke meisjesploegen van 1,1 wordt toegekend aan specifieke
meisjesploegen in de leeftijdscategorieën M10, M12 en M14 die apart trainen en competitie spelen of apart trainen
en in minimum 6 tornooitjes aantreden.
d) Een coëfficiënt “doorstroming” bepaald door het aantal opeenvolgende ouderdomsniveaus van de door de
club ingeschreven jeugdploegen (die apart trainen en competitie spelen) beginnende bij “J12/M12” tot en met
“J18/M19” volgens art. 221. Clubs met:
J12/M12 of jonger
J12/M12 + J14/M14
J12/M12 + J14/M14 + J16/M16/M17
J12/M12 + J14/M14 + J16/M16 + J18/M19
Volledige doorstroming tot en met J18/M19 +
M10 of jonger
M12
M14
M16/M17
M19

1,05
1,10
1,15
1,20
+0,10
+0,10
+0,05
+0,05
+0,10

e) Er kan een bijkomende coëfficiënt voor “de deelname van meerdere jeugdploegen in 1
leeftijdscategorie van de competitie” verkregen worden. Clubs die meer dan 1 ploeg in een bepaalde
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leeftijdscategorie (jongens en meisjes worden samengeteld) hebben en deze trainen niet apart, krijgen voor die
categorie 1 extra punt per extra ploeg. Indien dit een specifieke meisjesploeg (alleen bestaande uit meisjes) betreft,
wordt een punt van 1,5 toegekend.
f) De coëfficiënten kunnen per seizoen door de RvB, op verzoek van het beheerscomité tijdelijk gewijzigd worden,
rekening houdend met de voorwaarden van subsidiërende instanties. Bovendien kunnen de coëfficiënten, vanuit de
ervaringen over de waarde en positieve invloed van bepaalde activiteiten en programmapunten tijdens het lopende
subsidiejaar, aangepast worden.
g) De coëfficiënten C.1.a, C.1.b en C.1.c worden uiteindelijk per jeugdploeg met elkaar vermenigvuldigd. Per club
worden de behaalde coëfficiënten van de jeugdploegen opgeteld en ten slotte vermenigvuldigd met de coëfficiënt
C.1.d. Hierbij wordt tenslotte de coëfficiënt C.1.e geteld. Dat bepaalt de totale score per club. Indien de club in dit
luik een minimumscore van 5 behaalt, d.w.z. een “minimum basisjeugdwerking” heeft, dan kan zij inschrijven voor
luik 2 en 3. Een club die deze score niet behaalt, kan wel inschrijven voor luik 3 maar niet voor luik 2. Een
onafhankelijke satellietclub die niet inschrijft voor luik 1, kan rechtstreeks inschrijven voor luik 3.
h) Door het beschikbare geld te delen door de som der coëfficiënten van alle clubs, wordt door het beheerscomité
jaarlijks de waarde van één punt vastgesteld, waardoor de toelage per club berekend wordt door die waarde te
vermenigvuldigen met de clubcoëfficiënt.
C.2. LUIK II: “KWALITEITSVERHOGING VAN DE BEGELEIDING, STRUCTUUR EN BELEVING BINNEN HET
JEUGDHANDBAL” :
KWALITATIEVE EISEN VOOR HET BEKOMEN VAN EEN TOELAGE
Om verdere kwaliteitsverhoging bij de basiswerking te bevorderen kunnen de clubs bijkomend een toelage bekomen
voor:
a) Het aanstellen van zowel een “administratieve jeugdcoördinator” als één gekwalificeerd
“sporttechnisch jeugdcoördinator”
Deze twee functies mogen niet door dezelfde persoon uitgevoerd worden. Bij clubs die in luik 1 een totaalcoëfficiënt
van meer dan 10 behalen, mag de administratief jeugdcoördinator en de sporttechnisch jeugdcoördinator niet de
functie opnemen van promotieverantwoordelijke, vrijwilligerscoördinator, secretaris, penningmeester of voorzitter
in diezelfde club of in een andere club.
De administratieve jeugdcoördinator houdt zich in hoofdzaak bezig met de administratieve taken binnen de
jeugdwerking:
bvb. het regelen van de zalen, inschrijven van tornooien, het wijzigen van uren van trainingen en/of
wedstrijden, vervangen van trainers…
ondersteuning van de sporttechnisch jeugdcoördinator.
meewerken aan het opstellen en uitwerken van het jeugdplan samen met de sporttechnische jeugdcoördinator.
verplicht aanwezig bij het clubbezoek van de VHV.
De sporttechnisch coördinator houdt zich in hoofdzaak bezig met het sporttechnisch opleidingsbeleid. Daarnaast
dient hij aan de volgende voorwaarden te voldoen :
aanwezig zijn op minimaal 1 bijscholing per seizoen, die door de VHV specifiek erkend dient te worden (dit
mag ook op eigen voorstel).
organiseren tussen 1 augustus 2017 en 31 juli 2018 van minimaal 1 door de VHV erkende (interne) bijscholing,
in functie van de VHV leerlijn.
toezicht houden op het volgen van de “leerlijn” door de jeugdtrainers.
verslagen doorgeven van minimaal 2 trainersvergaderingen in de periode 1 augustus 2017 – 31 juli 2018,
waarbij in hoofdzaak sporttechnische aspecten in functie van het sportief beleidsplan aan bod komen.

HB7: 2017 / 18

-

-

verslag doorgeven van evaluatie van elke jeugdtrainer of van elke jeugdploeg in functie van het sportief
beleidsplan van de club en dit dienen er per seizoen 2 per jeugdtrainer of jeugdploeg te zijn.
positieve en stimulerende houding ten opzichte van de selectiewerking:
openstaan voor gesprekken met de selectietrainers
reglement van de selectiewerking respecteren
opgeroepen spelers/speelsters blijven motiveren om aanwezig te zijn op selectieactiviteiten
steeds bereid zijn tot gesprekken over de clubwerking, met de coördinatoren JSF, controleurs JSF en leden van
de technische staf van de VHV.
zelf uitnodigen van de VHV voor een jaarlijks clubbezoek met betrekking tot de sporttechnische werking van
de jeugdwerking.
opstellen van en werken, samen met de administratieve jeugdcoördinator en eventuele
promotieverantwoordelijke, volgens een “jeugdbeleidsplan” voor kwaliteitsbevordering van de algemene
jeugdwerking. Het plan dient minimaal volgende aspecten te beschrijven:
A. Globaal beleidsplan
visie over de jeugdwerking binnen de club
doelstellingen betreffende de jeugd
jeugdorganigram:
organisatie medewerkers
technische staf en de ondersteuning ervan
jeugdploegen en trainingsgelegenheid
het organiseren van of deelnemen aan binnen- of buitenlandse tornooien
het organiseren van of deelnemen aan bijscholingen in binnen- of buitenland
recrutering van nieuwe jeugdspelers
voorkomen van dropout
visie over aantrekken en werken met meisjes
hun leden laten deelnemen aan cursussen jeugdscheidsrechter
het begeleiden van jeugdscheidsrechters
communicatie en verenigingsleven
bevorderen van fairplay tijdens wedstrijden en trainingen bij spelers, ouders, trainers en begeleiders
indien de club inschrijft voor volgende items ‘aandacht voor gezond en ethisch sporten’,
‘projectwerking’, of ‘satellietclub’, dan dient de bedoeling ervan en uitwerking omschreven te worden
in het jeugdbeleidsplan of promotieplan.
B. Sporttechnisch beleidsplan
sporttechnisch leerplan:
sporttechnische opleidingsvisie
sporttechnische doelstellingen per ploeg in functie van de opleidingsvisie
opleidingsplan per ploeg

Voor de berekening van de toelage krijgt de opgegeven sporttechnische jeugdcoördinator (max. 1 per club) een
coëfficiënt volgens zijn/haar kwalificatie :
° Gekwalificeerd trainer (zie C.1.a)
10
° Hoog gekwalificeerd trainer (zie C.1.a) of VTS attest ‘jeugdsportcoördinator’ (instapmodule
daadwerkelijk gevolgd) 12,5
° Trainer A of VTS diploma ‘jeugdsportcoördinator’ (vervolgmodule daadwerkelijk gevolgd)
15
Een sporttechnisch coördinator met een buitenlands trainersdiploma wordt door het JSF aanvaard indien het land
dat het diploma heeft uitgereikt aangesloten is bij de EHF Rinckconvention. Het opleidingsniveau van de
Rinckconvention bepaalt de coëfficiënt die wordt toegepast (bv RC niveau 2 = trainer B). Indien het land niet is
aangesloten bij de EHF Rinckconvention dan dient er via een EVK procedure bij de Vlaamse Trainersschool
gelijkschakeling bekomen te worden.
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b) Actieve begeleiding van jeugdscheidsrechters op jeugdwedstrijden
Het aanstellen van 1 of meerdere personen die zich actief bezighouden met het begeleiden van alle
jeugdscheidsrechters tijdens thuiswedstrijden. De thuisploeg vermeldt steeds de naam en voornaam (in drukletters)
en handtekening van de begeleider van de jeugdscheidsrechters op het wedstrijdformulier (naam: vakje federatie
afgevaardigde; handtekening: vakje opmerkingen). De naam en voornaam van de jeugdscheidsrechter moet
duidelijk in hoofdletters ingevuld worden in de daarvoor bestemde vakken van de scheidsrechters. De vakjes van
verplaatsingsvergoeding en wedstrijdvergoeding mogen desnoods hiervoor ook gebruikt worden. In het vakje
‘Totaal’ dient de vermelding JSR gezet te worden indien de betrokken scheidsrechter een jeugdscheidsrechter is.
Bijkomend dient aan de volgende voorwaarden voldaan te worden :
- de begeleiders dienen ervaring op het gebied van spelregelkennis te hebben.
- de begeleiders dienen jaarlijks aanwezig te zijn op een bijscholing voor (jeugd)scheidsrechters.
- in dit project dienen minimum 2 jeugdscheidsrechters (14 jaar tot en met 18 jaar) actief te zijn en begeleid te
worden.
- Bij elke wedstrijd dient een evaluatieformulier opgemaakt te worden. Dit formulier dient samen met het
wedstrijdformulier opgestuurd te worden naar het betrokken Regionaal Comité of ten laatste de maandagavond na
het weekend van de wedstrijd via email verzonden naar het secretariaat van het Regionaal Comité.
- de clubs dienen ten laatste de woensdagavond voor het speelweekend de aanduidingen van hun
jeugdscheidsrechters door te geven aan het Regionaal Comité en dit via email.
- op basis van deze aanduidingen kunnen controles uitgevoerd worden.
- In totaal dienen er minimum 10 verslagen ingediend te worden. (Indien een wedstrijd geleid wordt door 2
jeugdscheidsrechters = 2 verslagen)
- bevorderen van fairplay tijdens wedstrijden in overleg met scheidsrechters, trainers en begeleiders…
De toegekende coëfficiënt bedraagt :
° indien de jeugdscheidsrechterbegeleider gekwalificeerd is : 6
° indien de jeugdscheidsrechterbegeleider niet gekwalificeerd is : 3
° indien er meerdere jeugdscheidsrechterbegeleiders actief zijn, wordt er een gemiddelde coëfficiënt berekend.
Deze gemiddelde coëfficiënt wordt na afloop van het seizoen herberekend op basis van de werkelijk uitgevoerde
begeleidingen door de verschillende begeleiders.
Een jeugdscheidsrechterbegeleider is gekwalificeerd indien :
- Hij of zij actief is als scheidsrechter (opname in de VHV-database als scheidsrechter)
- Hij of zij een oud-scheidsrechter is die jaarlijks een bijscholing voor (jeugd)scheidsrechters volgt.
Indien een club kan aantonen dat een jeugdscheidsrechter van de club is doorgestroomd naar het volgende niveau
in de scheidsrechteropleiding (juniorscheidsrechter) en daar gedurende het seizoen actief fluit en voldoet aan de
leveringsplicht, dan kan de club een bijkomende of vervangende coëfficiënt krijgen van 1. Deze scheidsrechter kan
gedurende 2 jaar meetellen voor deze coëfficiënt. Per club tellen zo maximaal 4 scheidsrechters per seizoen.
c) De clubs hebben extra aandacht voor “gezond en ethisch sporten’ binnen de jeugdwerking
Dit kan door:
Werken met een kinesitherapeut/arts rond letselpreventie, sportmedische keuring, verantwoord opwarmen,
cooling down, ijstherapie, taping….
of

Werken met een voedingscoach/diëtist (andere specialisten) rond gezonde voeding, doping, alcohol,
drugs,…
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Of

Werken met een mental coach rond mentale vaardigheden

Of

Werken rond solidariteit of fairplay op en rond het veld via een sensibiliseringscampagne : bijvoorbeeld
toelichting over spelregels, gedrag op en rond het plein, omgang met tegenstanders, medespelers….

Waarbij hetvolgende dient te gebeuren :
Het voeren van een informatiecampagne (via website en flyers, clubblad, mailing,..). Dit dient bewezen te
worden via een dossier met verantwoordingsstukken.
En het organiseren van een interne bijscholing/infomoment voor trainers, ouders, clubbestuurders, spelers,…
Deze interne bijscholing/infomoment moet daadwerkelijk plaatsgevonden hebben. Een aanwezigheidslijst
moet bezorgd worden aan de VHV.
De toegekende coëfficiënt bedraagt 2,5.
Vanaf seizoen 2018-2019 zal er eveneens ingezet kunnen worden door de clubs op het aanstellen van een
Aanspreekpunt Persoonlijke integriteit. Hierover zal verder informatie volgen.
d) Projectwerking verhoging sporttechnische kwaliteit
Clubs kunnen een toelage verkrijgen voor het opzetten van een specifieke projectwerking, goedgekeurd door de
VHV. Deze projectwerking kan bestaan uit :
a) Het inrichten van een “specifiek motorische training” : dit wil zeggen een extra training op wekelijkse basis,
ploegoverschrijdend, voor een of meerdere leeftijdscategorieën binnen de club, gericht op een specifiek thema
: keeperstraining, stabilisatie, loopscholing, gymnastiek of kracht. Deze training dient een meerwaarde te
bieden op het basisprogramma van de club (dit dient minimaal een derde training te zijn) en dient daardoor
gegeven te worden door een vakbekwame en gekwalificeerde (minimum diploma Initiator) trainer. Clubs die
een ander voorstel hebben inzake het inrichten van een specifiek motorische training, kunnen een uitgewerkt
voorstel doen aan het beheerscomité.
De toelage wordt als volgt berekend : 3 vermenigvuldigd met de coëfficiënt bepaald op basis van het diploma
van de trainer, dat hij/zij behaald heeft binnen zijn/haar vakdomein en dat gelijkschakeld wordt met de
coëfficiënten in ‘Luik I punt a’ (dit wil eveneens zeggen dat bv. een VTS trainer B atletiek dezelfde inschaling
krijgt als de VTS trainer B handbal zoals in Luik I punt C.1.a, dus coëfficiënt 1,6).
OF
b) Een bovenlokale samenwerking tussen verschillende clubs. Dit houdt in dat meerdere clubs samen een project
opzetten waarbij er een extra specifieke training op wekelijkse basis wordt voorzien waarbij jeugdspelers uit
deze clubs aan deelnemen. Deze training dient gericht te zijn op een specifiek thema : keeperstraining,
stabilisatie, loopscholing, gymnastiek of kracht. Deze training dient een meerwaarde te bieden op het
basisprogramma van de club (dit dient minimaal een derde training te zijn) en dient daardoor gegeven te
worden door een vakbekwame en gekwalificeerde (minimum diploma Initiator) trainer. Clubs die een ander
voorstel hebben inzake een training op het niveau van bovenlokale samenwerking tussen verschillende clubs,
kunnen een uitgewerkt voorstel doen aan het beheerscomité.
De club die de trainer en de zaaluren voor zijn rekening neemt, krijgt de volgende toelage : 3 vermenigvuldigd
met de coëfficiënt bepaald op basis van het diploma van de trainer, dat hij/zij behaald heeft binnen zijn/haar
vakdomein en dat gelijkschakeld wordt met de coëfficiënten in ‘Luik I punt a’ (dit wil eveneens zeggen dat bv.
een VTS trainer B atletiek dezelfde inschaling krijgt als de VTS trainer B handbal zoals in Luik I punt C.1.a, dus
coëfficiënt 1,6). De andere deelnemende clubs krijgen coëfficiënt 1. Bijkomende voorwaarden zijn het indienen
van een deelnemerslijst, een aanwezigheidslijst en de door beide clubs ondertekende persoonlijke
toelatingsdocumenten twee maal per seizoen (halverwege en einde seizoen).
° Voor keeperstraining kan volgende uitzondering m.b.t. de trainer aangevraagd worden en toegestaan : een oudkeeper met 10 jaar ervaring als keeper op minimum competitieniveau Liga 1 heren of 2 de nationale dames. Hiervoor
wordt coëfficiënt niveau Initiator toegekend volgens ‘Luik I punt a’.
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° Voor krachttraining en stabilisatietraining kan volgende uitzondering m.b.t. de trainer aangevraagd worden en
toegestaan :
Een Master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie : hiervoor wordt coëfficiënt ‘niveau Master LO’
toegekend volgens ‘Luik I punt a’. Indien deze persoon bijkomend een specialisatie-opleiding in de musculoskeletale
aandoeningen, sportkinesitherapie of manuele therapie succesvol heeft afgerond, dan wordt coëfficiënt ‘niveau
Trainer B’ toegekend volgens ‘Luik I punt a’ .
e) Het aanstellen van een “vrijwilligerscoördinator”
De vrijwilligerscoördinator mag niet de functie opnemen van administratief jeugdcoördinator, sporttechnisch
jeugdcoördinator, promotieverantwoordelijke, secretaris, penningmeester of voorzitter in diezelfde club of in een
andere club. Bovendien krijgen clubs die een coëfficiënt hoger dan 18 hebben in luik 1, alleen subsidies voor dit
item indien zij reeds een sporttechnisch jeugdcoördinator, een administratief jeugdcoördinator én een
promotieverantwoordelijke hebben naast de secretaris, penningmeester en voorzitter, waarbij geen van deze
functies gecumuleerd worden.
De vrijwilligerscoördinator dient aan de volgende voorwaarden te voldoen :
De vrijwilligerscoördinator staat in voor het vrijwilligersbeleid binnen de club.
Voor 31/12/2017 wordt er een opsomming van acties (naar vrijwilligers toe), die gepland staan doorheen het
jaar, doorgegeven. (voorbeelden van acties zijn : bedankkaartjes, week van de vrijwilliger, samenkomst,
receptie, uitnodigen voor een wedstrijd…)
De vrijwilligerscoördinator coördineert het oplijsten van taken binnen de club
De vrijwilligerscoördinator coördineert het oplijsten van potentiële vrijwilligers
De vrijwilligerscoördinator spreekt potentiële vrijwilligers aan
Is aanwezig op een door de VHV-erkende bijscholing specifiek bedoeld voor vrijwilligersverantwoordelijken
(bv vrijwilligersbijscholingen Dynamo, vrijwilligerstraject, VHV promotieworkshop…).
Dit zijn de voorwaarden waaraan jaarlijks voldaan moet worden tijdens de eerste 2 jaar dat een club deelneemt aan
dit item.
De toegekende coëfficiënt bedraagt 6.
Berekening toelage per club voor luik 2
Per club wordt binnen luik 2 het aantal punten geteld. Het beschikbare geld binnen het luik wordt verdeeld door te
delen door de som der punten behaald door de clubs om zo de waarde van één punt te bepalen. De toelage per
club wordt dan berekend door die waarde te vermenigvuldigen met de clubcoëfficiënt.
De coëfficiënten kunnen per jaar door de RvB, op verzoek van het beheerscomité gewijzigd worden, rekening
houdend met de voorwaarden van subsidiërende instanties. Bovendien kunnen de coëfficiënten, vanuit de
ervaringen over de waarde en positieve invloed van bepaalde activiteiten en programmapunten tijdens het lopende
subsidiejaar, aangepast worden.
C.3. LUIK III: “BEVORDEREN VAN DE SPORTPARTICIPATIE VAN DE JEUGD” :
KWALITATIEVE EISEN VOOR HET BEKOMEN VAN EEN TOELAGE
Om de sportparticipatie binnen het jeugdhandbal te verhogen, kunnen de clubs bijkomend een toelage bekomen
voor:
a)

Het organiseren van minimum 3 erkende promotie-activiteiten ter participatiebevordering bij de
jeugd :
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-

Het organiseren van een eigen wervingscampagne (initiaties, tornooien, instuiven) in samenwerking met scholen
uit de omgeving.
Het integreren van streethandball op school.
SVS-competitie, - tornooien, -activiteiten in secundair of lager onderwijs actief ondersteunen en begeleiden
Het organiseren van initiatie, streethandball of tornooien/instuiven in samenwerking met allochtonenorganisaties
of buurtcomités uit de omgeving.
Het actief deelnemen met handbal of varianten van handbal aan gemeentelijke of landelijke evenementen of
activiteiten, ter promotie van handbal.
Het organiseren van activiteiten in het kader van het Mini-ladies project
Deelnemen aan de maand van de sportclub en actief digitaal promoten.
Organiseren van een vriendjesdag en actief digitaal promoten.
Andere, door het beheerscomité erkende promotie-activiteiten.

Bij elk van deze activiteiten geldt dat er nazorg voorzien dient te worden aan scholen, sportdiensten,…: er moet
na/bij elke activiteit een flyer/folder van de betrokken club (trainingsdagen, trainingsuren, info,..) aan de
deelnemende kinderen meegegeven worden.
De promotie-activiteiten dienen plaats te vinden in de periode 1 augustus 2017 – 31 juli 2018.
De toegekende coëfficiënt bedraagt 2,5.
b)

Het aanstellen van een “promotieverantwoordelijke” voor het opstellen en uitvoeren van een
clubeigen promotieplan.

Clubs die een toelage verkrijgen voor dit punt, kunnen geen extra toelage verkrijgen voor punt C.3.a ‘organiseren
van 3 erkende promotie-activiteiten’.
Deze promotieverantwoordelijke kan niet de sporttechnische jeugdcoördinator of de vrijwilligerscoördinator zijn van
de club. Bij clubs die in luik 1 een totaalcoëfficiënt van meer dan 10 behalen, mag de promotieverantwoordelijke
niet de functie opnemen van sporttechnisch jeugdcoördinator, administratief jeugdcoördinator,
vrijwilligerscoördinator, secretaris, penningmeester of voorzitter in diezelfde club of in een andere club.
De promotieverantwoordelijke dient bovendien aan de volgende voorwaarden te voldoen :
- Bevorderen van de participatie bij de jeugd
- Indienen van een promotieplan op maat van de club, goedgekeurd door de VHV.
- Zoeken van opportuniteiten mbt aanwerven van nieuwe leden, bv jeugdkernen, scholen…
- Contacten zoeken en samenwerken met scholen en/of jeugdverenigingen.
- Organiseren van minimaal 5 promotie-activiteiten, in de periode 1 augustus 2017 – 31 juli 2018, op maat van
de club, zoals
- Het organiseren van een eigen wervingscampagne (initiaties, tornooien, instuiven) in samenwerking
met scholen uit de omgeving.
- Het integreren van streethandball op school.
- SVS-competitie, - tornooien, -activiteiten in secundair of lager onderwijs actief ondersteunen en
begeleiden en aanwezige potentiële spelers aanspreken
- Het organiseren van initiatie, streethandball of tornooien/instuiven in samenwerking met
allochtonenorganisaties of buurtcomités uit de omgeving.
- Het actief deelnemen met handbal of varianten van handbal aan gemeentelijke of landelijke
evenementen of activiteiten, ter promotie van handbal.
- Het organiseren van activiteiten in het kader van het Mini-ladies project
- Deelnemen aan de maand van de sportclub en actief digitaal promoten
- Organiseren van een vriendjesdag en actief digitaal promoten
- Andere, door het beheerscomité erkende promotie-activiteiten.
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-

-

Bij elk van deze activiteiten geldt dat er nazorg voorzien dient te worden aan scholen, sportdiensten,…:
er moet na/bij elke activiteit een flyer/folder van de betrokken club (trainingsdagen, trainingsuren,
info,..) aan de deelnemende kinderen meegegeven worden.
Evaluatie van het promotieplan
Aanwezig zijn op het clubbezoek aangevraagd door de sporttechnisch jeugdcoördinator
Aanwezig zijn op een door de VHV-erkende bijscholing specifiek bedoeld voor promotieverantwoordelijken

Het promotieplan dient doelgericht, realistisch en efficiënt te zijn en dient minimaal volgende aspecten te beschrijven
:
- Visie en doelstellingen
- Promotie-activiteiten en algemene planning
- Communicatie promotie-activiteiten
- Samenwerking met organisaties
De toegekende coëfficiënt bedraagt 8.
Clubs die in luik 1 geen totaalcoëfficiënt van 5 of meer behalen, kunnen voor dit item een hogere coëfficiënt van 10
krijgen, indien de promotieverantwoordelijke niet eveneens de functie opneemt van sporttechnisch
jeugdcoördinator, administratief jeugdcoördinator, vrijwilligerscoördinator, secretaris, penningmeester of voorzitter
in diezelfde club of in een andere club.
c) Opstarten satellietclub
Clubs die een satellietclub opstarten, kunnen een toelage krijgen. De satellietclub dient zowel aan de VHVreglementering ‘Art 1.1.2 M - Satellietclubs’ als aan de volgende voorwaarden te voldoen:
- opgestart door een moederclub in een naburige gemeente(n) of randgemeent(en)
- is een kern van jeugd
- de moederclub dient de leeftijdscategorie(ën) ook zelf aan te bieden
- traint apart en op een andere locatie dan waar de moederclub actief is
- wordt financieel, administratief en sporttechnisch door de moederclub ondersteund
- iedere jeugdploeg dient minimaal 2 tornooien te spelen tijdens het seizoen
- het lidgeld dient proportioneel te zijn aan de aangeboden activiteiten ten opzichte van de activiteiten in de
moederclub
De coëfficiënt voor dit item wordt berekend op basis van het trainingsprogramma van de satellietclub : vaste
coëfficiënt + (trainer x aantal trainingen per jeugdploeg, zoals in C.1.a en C.1.b).
Een satellietclub die het eerste jaar actief is, krijgt als vaste coëfficiënt 3.
Een satellietclub die reeds een 2de jaar actief is, krijgt een vaste coëfficiënt van 2.
Een satellietclub die reeds een 3de jaar actief is, krijgt een vaste coëfficiënt van 1.
Een satellietclub die reeds een 4de jaar of langer actief is, krijgt in dit item geen coëfficiënt meer en dient over te
gaan naar luik 1.
Een moederclub kan per jaar slechts 1 nieuwe satellietclub oprichten. Maximaal kan zij jaarlijks een toelage krijgen
voor 3 satellietclubs (1 die een eerste jaar actief is, 1 die een 2 de jaar actief is, 1 die een 3de jaar actief is).
Satellietclubs die onafhankelijk opgestart worden kunnen hier eveneens een toelage krijgen, indien zij geen toelage
krijgen in luik 1 en 2. Zij dienen aan de voorwaarden te voldoen :
- voldoen aan de VHV-reglementering ‘Art 1.1.2 M - Satellietclubs’
- een kern van jeugd hebben
- iedere jeugdploeg dient minimaal 2 tornooien te spelen tijdens het seizoen
De coëfficiënt hiervoor wordt berekend op basis van het trainingsprogramma van de satellietclub : vaste coëfficiënt
+ (trainer x aantal trainingen per jeugdploeg, zoals in C.1.a en C.1.b).
Een satellietclub die het eerste jaar actief is, krijgt als vaste coëfficiënt 3.
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Een satellietclub die reeds een 2de jaar actief is, krijgt een vaste coëfficiënt van 2.
Een satellietclub die reeds een 3de jaar actief is, krijgt een vaste coëfficiënt van 1.
Een satellietclub die reeds een 4de jaar of langer actief is, krijgt in dit item geen coëfficiënt meer en dient over te
gaan naar luik 1.
d) Handbal voor iedereen – inclusie van kansengroepen
Clubs die specifieke acties ondernemen naar kansengroepen, kunnen een toelage krijgen. De acties en de planning
moeten concreet doorgegeven worden aan het JeugdSportFonds of in het promotieplan vermeld staan indien er
gewerkt wordt met een promotieverantwoordelijke. De acties dienen minstens digitaal openbaar gemaakt te
worden. Gestructureerde samenwerking met specifieke instanties moet aantoonbaar zijn.
De toegekende coëfficiënt bedraagt 2,5.
Berekening toelage per club voor luik 3
Per club wordt binnen luik 3 het aantal punten geteld. Het beschikbare geld binnen het luik wordt verdeeld door te
delen door de som der punten behaald door de clubs om zo de waarde van één punt te bepalen. De toelage per
club wordt dan berekend door die waarde te vermenigvuldigen met de clubcoëfficiënt.
De coëfficiënten kunnen per jaar door de RvB, op verzoek van het beheerscomité gewijzigd worden, rekening
houdend met de voorwaarden van subsidiërende instanties. Bovendien kunnen de coëfficiënten, vanuit de
ervaringen over de waarde en positieve invloed van bepaalde activiteiten en programmapunten tijdens het lopende
subsidiejaar, aangepast worden.
C. 4 . ALGEMENE BEREKENING TOELAGEN
De totale subsidie zal over de drie luiken alsvolgt verdeeld worden :
° 33% met een minimum van 50.000 euro zal besteed worden aan ‘kwaliteitsvolle basiswerking’
° 45% aan kwaliteitsverhoging van de structurele jeugdwerking
° 22% aan bevordering van de sportparticipatie
Deze verdeling kan per jaar door de RvB, op verzoek van het beheerscomité gewijzigd worden, rekening houdend
met de voorwaarden van subsidiërende instanties en rekening houdend met de ervaringen over de waarde en
positieve invloed van bepaalde programmapunten tijdens het lopende subsidiejaar.
Indien de beoogde betoelaging niet gerealiseerd wordt, kunnen deze procenten eveneens gewijzigd worden in
overleg met RvB.

D. ALGEMENE VOORWAARDEN EN AANVRAGEN VOOR BETOELAGING
Alle briefwisseling, fax of e-mail over het Jeugdsportfonds dient afzonderlijk en met vermelding “Jeugdsportfonds”
te gebeuren.
D.1 INSTAPVOORWAARDE
De clubs dienen hun jeugdbeleidsplan of hun visie omtrent de jeugdwerking digitaal openbaar te maken en te
melden aan het JSF waar dit te vinden is.
D.2 LUIK I : “KWALITEITSVOLLE BASISWERKING” :
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VOORWAARDEN VOOR DE DEELNEMENDE CLUBS
a) Voor betoelaging door het JeugdSportFonds komen die ploegen in aanmerking die deelnemen in een door de
VHV erkende competitie met minstens 6 ploegen in de categorieën van J10/M10 (of jonger) tot en met J18/M19
volgens art.22 van de reglementen. Indien de competitie niet in de reguliere vorm wordt gespeeld maar
- onder tornooivorm : dienen de betrokken ploegen om in aanmerking te komen minimaal 6 tornooien te spelen
- of in dubbele competitie, dienen de betrokken ploegen om in aanmerking te komen minimaal 6 wedstrijden te
spelen.
Er geldt een uitzondering voor ploegen in de categorie J8/M8. Deze J8/M8 ploegen dienen niet in competitie of in
tornooien aan te treden om in aanmerking te komen voor betoelaging.
b) Clubs kunnen per ingeschreven jeugdploeg, die aan punt D.1.a voldoet, een ‘aanvraag tot betoelaging
kwaliteitsvolle basiswerking’ indienen. Om geldig te zijn dient deze aanvraag uiterlijk op 31 oktober 2017 bij
het secretariaat van de V.H.V. toe te komen. Te laat ingediende aanvragen worden in principe niet meer in
aanmerking genomen.
De volgende gegevens per jeugdploeg zijn vereist:
- Stamnummer en naam van de club
- Jeugdcategorie waarin de ploeg aantreedt
- Aansluitingsnummer, naam en kwalificatie van de verantwoordelijke trainer. Indien die kwalificatie nog niet
gehomologeerd is door de V.H.V., dienen de getuigschriften ervan te worden bijgevoegd.
- Alle gegevens over de trainingen van de ploeg met dagen, uren, volledig adres van de sporthallen en de
seizoenperiode waarop deze trainingen doorgaan.
De coëfficiënt “doorstroming” zal automatisch afgeleid worden uit de aanvragen van de club.
c) Iedere jeugdploeg dient minstens 8 in die categorie speelgerechtigde spelers (volgens art. 22) te bevatten.
- Deze spelers tellen niet meer mee voor een andere aangevraagde ploeg voor het JSF. Ook spelers die op een
lijst van een “samengestelde ploeg” voorkomen, komen niet meer in aanmerking voor een andere ploeg van de
lenende club of de club van oorsprong.
- Indien de club aanspraak wil maken op de coëfficiënt C.1.e “deelname van meerdere jeugdploegen in 1
leeftijdscategorie” (die niet afzonderlijk trainen), dan dient dit aangegeven te worden onder de rubriek extra
bijkomende ploeg. Deze bijkomende ploeg dient 8 nieuwe speelgerechtigde spelers te bevatten. Voor de
bijkomende J12/M12 en J10/M10-ploegen (of jonger) per club die in tornooien aantreden, in te dienen uiterlijk
op 31 december 2017, volstaan 5 nieuwe speelgerechtigde spelers. Bij J12/M12 en J10/M10 dient iedere ploeg
aan minimaal 6 tornooien of aan een erkende competitie deel te nemen (zie D.1.a). Bij forfait van een ploeg
tijdens het lopende seizoen, vervalt het betreffende punt.
d) Per club is het aantal ploegen per leeftijdscategorie dat in aanmerking komt voor een toelage ‘kwaliteitsvolle
basiswerking’ als volgt beperkt:
- Voor de leeftijdscategorieën J14/M14 tot en met J18/M19 :
° Maximum 4 ploegen indien meisjes en jongens in eenzelfde competitie spelen
° Maximum 3 ploegen per geslacht als er een afzonderlijke jongens- en meisjescompetitie is, telkens als
voorzien in D.1.a.
- Voor de leeftijdscategorieën J8/M8, J10/M10 en J12/M12 : maximum 4 ploegen in elke categorie.
- Voor de leeftijdscategorie J8/M8 : maximum 1 ploeg.
e) Dezelfde trainer kan in aanmerking komen voor meerdere ploegen, als de trainingen ervan, op verschillende
tijdstippen plaats vinden. Hebben ze toch op hetzelfde tijdstip plaats, komt slechts één der ploegen in aanmerking
voor betoelaging.
f) De clubs dienen alle trainerswissels, zaal- en uurwijzigingen onmiddellijk door te geven aan het secretariaat
van de VHV om sancties bij controle te voorkomen (zie hoofdstuk F). Dringende berichten (b.v. ziekte trainer)
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worden gemeld aan de regionale coördinator en nadien schriftelijk bevestigd (e-mail of fax volstaat). Als de
coördinator telefonisch niet bereikbaar is, voldoet e-mail, fax of een melding op het antwoordapparaat van de
V.H.V.

D.3. LUIK II: “KWALITEITSVERHOGING VAN DE BEGELEIDING, STRUCTUUR EN BELEVING BINNEN HET
JEUGDHANDBAL” :
VOORWAARDEN VOOR DE DEELNEMENDE CLUBS
Uiterlijk op 31 oktober 2017 dient het volgende bezorgd te worden aan het secretariaat van de VHV :
a) Opgave van de sporttechnisch jeugdcoördinator, met kwalificatie, en de administratief jeugdcoördinator. Op 31
december 2017 dient daarnaast het jeugdplan ingediend te worden. De sporttechnische jeugdcoördinator dient voor
31 juli 2018 al de documenten te hebben bezorgd die bewijzen dat aan de gestelde voorwaarden voor de coëfficiënt
‘sporttechnisch jeugdcoördinator’ voldaan werd. Indien niet, dan vervalt de coëfficiënt en de toegekende toelage.
- aanvragen ter erkenning van interne bijscholing(en) binnen de club, in functie van de VHV-leerlijn, dienen 30
dagen voor aanvang toe te komen bij de VHV. Als een bijscholing door onvoorziene omstandigheden niet kan
doorgaan of dient verplaatst te worden, dient dit zo snel mogelijk en gedetailleerd waarom gemeld te worden.
Coördinatoren JSF en controleurs JSF moeten er steeds toegang kunnen hebben. Niet naleven van deze
onderrichtingen worden gesanctioneerd met verlies van de toelage voor de interne bijscholing en een bijkomende
sanctie.
b) Opgave van de begeleider(s) voor jeugdscheidsrechters (C.2.b). Deze dienen voor 31 juli 2018 de documenten
te hebben bezorgd die bewijzen dat aan de gestelde voorwaarden voor de coëfficiënt ‘begeleider voor
jeugdscheidsrechters’ voldaan werd. Indien niet, dan vervalt de coëfficiënt en de toegekende toelage.
c) Aanvraag van het item ‘gezond en ethisch sporten’ C.2.c.. De voorwaarden dienen voldaan te worden tijdens de
periode 1 augustus 2017 – 31 juli 2018. De aanvraag ter erkenning van de bijscholing of het infomoment dient ten
minste 30 dagen voor aanvang toe te komen bij de VHV. Als deze door onvoorziene omstandigheden niet kan
doorgaan of dient verplaatst te worden, dient dit zo snel mogelijk en gedetailleerd waarom gemeld te worden.
Coördinatoren JSF en controleurs JSF moeten er steeds toegang kunnen hebben.
d) Aanvraag voor de ‘projectwerking ter verhoging van de sporttechnische kwaliteit’ C.2.d.. De voorwaarden
dienen voldaan te worden tijdens de periode 1 augustus 2017 – 31 juli 2018.
e) Aanvraag van het item ‘vrijwilligerscoördinator’. Op 31 oktober dient de naam van de vrijwilligerscoördinator
doorgegeven te zijn. De vrijwilligerscoördinator dient voor 31 juli 2018 de documenten te hebben bezorgd die
bewijzen dat aan de gestelde voorwaarden voor de coëfficiënt ‘vrijwilligerscoördinator’ voldaan werd. Indien niet,
dan vervalt de coëfficiënt en de toegekende toelage.

D.4. LUIK III: “BEVORDEREN VAN DE SPORTPARTICIPATIE VAN DE JEUGD” :
VOORWAARDEN VOOR DE DEELNEMENDE CLUBS
Uiterlijk op 31 oktober 2017 dient het volgende bezorgd te worden aan het secretariaat van de VHV :
a) Opgave van alle voorziene ‘activiteiten om nieuwe spelers aan te trekken’ (C.3.a) voor de eigen club of de
handbalsport in het algemeen, bezorgen aan de VHV met vermelding van plaats, datum en uur indien mogelijk, zo
niet de periode. Plaats, datum en uur dienen dan minstens 15 dagen voor de aanvang van de actie bij de VHV toe
te komen, om controle mogelijk te maken. Als een evenement door onvoorziene omstandigheden niet kan doorgaan
of dient verplaatst te worden dient dit zo snel mogelijk en met vermelding van oorzaak gemeld te worden.
Coördinatoren JSF en controleurs JSF moeten er steeds toegang kunnen hebben. Niet naleven van deze
onderrichtingen wordt gesanctioneerd met verlies van de toelage voor het evenement en een bijkomende sanctie.
b) Opgave van de ‘promotieverantwoordelijke’ (C.3.b) en het promotieplan. Eveneens moet elke voorziene promotieactiviteit aangevraagd worden ter erkenning zoals in punt D.4.a . Voor 31 juli 2018 dient de
promotieverantwoordelijke al de documenten te hebben bezorgd die bewijzen dat aan de gestelde voorwaarden
voor de coëfficiënt voldaan werd. Indien niet, dan vervalt de coëfficiënt en de toegekende toelage.
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c) Opgave van de naam van de satellietclub en het stamnummer. Uiterlijk op 31 oktober 2017 dient het
trainingsprogramma van de satellietclub (C.3.c) opgegeven te worden aan de VHV met vermelding :
- Leeftijden beoogde spelers
- Aansluitingsnummer, naam en kwalificatie van de verantwoordelijke trainer(s). Indien die kwalificatie nog niet
gehomologeerd is door de V.H.V., dienen de getuigschriften ervan te worden bijgevoegd.
- Alle gegevens over de trainingen met dagen, uren, volledig adres van de sporthallen en de seizoenperiode
waarop deze trainingen doorgaan.
d)Aanvraag van het item ‘handbal voor iedereen – inclusie van kansengroepen’. Opgave van de voorziene actie(s)
in het kader van het item ‘Handbal voor iedereen’ voor 31 oktober 2017. Voor 31 juli 2018 dient de club al de
documenten te hebben bezorgd die bewijzen dat aan de gestelde voorwaarden voor de coëfficiënt voldaan werd.
Indien niet, dan vervalt de coëfficiënt en de toegekende toelage.

E. FINANCIELE REGELING
1. De clubs ontvangen tegen half april een voorstel met betrekking tot de toegekende middelen en hebben 15 dagen
de tijd om opmerkingen te maken. Na dit akkoord wordt 60% van de vooropgestelde toelage uitgekeerd bij de
afrekening van de maand mei.
2. Voor 31 december van het subsidiejaar wordt de verantwoording van de toegekende middelen bezorgd aan het
beheerscomité.
3. De definitieve afrekening heeft plaats met de eerste clubafrekening van het volgend kalenderjaar.
4. Eventuele sancties bij onregelmatigheden bij basiswerking, kwaliteit of participatie worden aan de club
meegedeeld en verrekend na beslissing door het beheerscomité.
5. Het beheerscomité heeft het recht om een herziening door te voeren tijdens het subsidiejaar waarbij een
herverdeling doorgevoerd wordt van de beschikbare middelen van de totale portefeuille.
6. De clubs dienen aan te tonen dat ze de verworven subsidie hebben besteed aan de bevordering van hun
jeugdwerking. Hiervoor kunnen betalingsbewijzen gevraagd worden.
De clubs dienen hun behaalde subsidies te gebruiken voor de volgende bestedingen steeds in het kader van de
kwalitatieve verhoging van de jeugdwerking:
- inschrijvingsgelden en verplaatsingskosten voor trainers, multimovebegeleiders (uitsluitend bij
leeftijdscategorieën JM8 en JM10), jeugdcoördinatoren, promotieverantwoordelijken, vrijwilligerscoördinatoren
en begeleiders van jeugdscheidsrechters, voor VTS-cursussen en erkende bijscholingen.
- inschrijvingsgeld voor deelname aan het traject “Een vrijwilligersvriendelijke sportclub” van Dynamo.
- officiële vergoedingen docenten van bijscholingen.
- verplaatsingskosten docenten van bijscholingen.
- officiële vergoedingen (via bv. Vlabus) voor medewerkers promotie-activiteiten en clubbegeleiders
scholencompetitie.
- verplaatsingkosten voor medewerkers promotie-activiteiten en clubbegeleiders scholencompetitie.
- kosten promotiemateriaal zoals t-shirts en truien, drukwerken, huur materiaal, promotie-artikelen, flyers,
verzendingen, promotiefolders.
- huur sportaccommodaties en lokalen voor erkende tornooien, erkende promotie-activiteiten, activiteiten in het
kader van het item ‘handbal voor iedereen’, activiteiten in het kader van het item ‘aanstellen van een
vrijwilligerscoördinator’, erkende bijscholingen, erkende stages en voor opgegeven clubtrainingen. Maximaal
25% van de totale toegekende toelage mag ingediend worden voor clubtrainingen.
- officiële vergoedingen voor clubtrainers met kwalificatie, aspirant-initiatoren en multimovebegeleiders (deze
laatste uitsluitend bij leeftijdscategorieën JM8 en JM10).
- verplaatsingskosten voor clubtrainers met kwalificatie, aspirant-initiatoren en multimovebegeleiders (deze
laatste uitsluitend bij leeftijdscategorieën JM8 en JM10).
- officiële vergoedingen voor sporttechnische en administratieve jeugdcoördinatoren, promotieverantwoordelijken
en vrijwilligerscoördinatoren.
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-

verplaatsingskosten en andere gemaakte onkosten (telecommunicatie) voor sporttechnische en administratieve
jeugdcoördinatoren, promotieverantwoordelijken en vrijwilligerscoördinatoren.
officiële vergoedingen voor begeleiders van jeugdscheidsrechters tijdens wedstrijden.
verplaatsingskosten voor begeleiders van jeugdscheidsrechters naar wedstrijden en terug.
aankoop en huur materiaal voor jeugdwerking zoals literatuur met betrekking tot jeugd, didactisch materiaal,
oefenmateriaal, overtrekhesjes, ballen, sportdrank, abonnementen didactisch materiaal.
inschrijvingsgelden voor erkende tornooien.
verplaatsingskosten m.b.t. erkende tornooien.
verplaatsingskosten m.b.t. jeugdstages.
officiële vergoedingen voor scheidsrechters tijdens de erkende tornooien.
verplaatsingskosten (km’s, geen blokkensysteem) voor scheidsrechters naar de erkende binnenlandse
tornooien.
Kosten Gezond of ethisch verantwoord sporten project zoals tape bijscholing, drukwerken, didactisch materiaal.

F. CONTROLE EN BOETES
1. Voor berekening van de toelage worden gecontroleerd:
a) Per ploeg: lijst van 8 aangesloten spelers, speelgerechtigd in hun jeugdcategorie (zie art 142 D.2.c). Elke
jeugdspeler mag slechts op één lijst voorkomen.
c) Het juist invullen volgens art. 142 D.2.b Als voor de opgegeven trainer een te hoge kwalificatie wordt ingevuld is
de sanctie hetzelfde als bij vaststelling van een onregelmatigheid bij een controle op de training. (daarom
handtekening van trainer noodzakelijk).
d) Het maximum toegelaten ploegen (zie art. 142 D.2.d)
e) De uitvoering van de geplande punten/acties zoals opgegeven in het aanvraagdossier.
2. In verband met controles gelden volgende regels:
Luik 1
a) Bij wijziging van niveau trainer, trainingsdata, uren en / of plaats, moet de V.H.V. en de controleur van het
beheerscomité steeds vooraf in kennis gesteld worden (zie 142.D.2.f). Als bij wijziging van trainer, het niveau ervan
gelijk blijft, is verwittigen nuttig maar niet noodzakelijk.
b) Wanneer bij controles ter plaatse, de vaststellingen niet stroken met de opgegeven informatie, is er de eerste
maal een sanctie van 20% van de toelage der betrokken jeugdploeg, tenzij overmacht wordt aangetoond. Bij
herhaling zijn de nieuwe boetes telkens 40% van de oorspronkelijke som. Deze verrekening gebeurt buiten het JSF.
c) Bij de controle ter plaatse moet de aanwezige trainer zijn identiteit kunnen aantonen en de vragen van de
controleur naar waarheid beantwoorden. Hij dient het voorgelegde controleformulier te ondertekenen. Als hij niet
akkoord is met de inhoud mag hij dit laten noteren op dit formulier.
d) Van elke controle wordt een verslag gemaakt.
e) Bij vermoedens van “bewust foute opgave”, wordt het dossier overgemaakt aan het Sportcomité. Die kan na
onderzoek de totale toelage die de betrokken club dat seizoen ontving terugvorderen. De club kan eventueel ook
uitgesloten worden van steun in het daarop volgend seizoen.
f) Een club die een J/M12 (of jonger)-tornooi organiseert, dient de uitslagen van de onderlinge wedstrijden, binnen
de 8 dagen over te maken aan het betrokken Regionaal Comité, dat ze na ontvangst op zijn website publiceert.
Luik 2 en 3
a) Bij onrechtmatig verkregen subsidie zal het bedrag dat binnen een gesteld criterium verkregen werd,
teruggevorderd worden. Eventuele sancties bij onregelmatigheden worden aan de club meegedeeld en verrekend
na beslissing door het beheerscomité.
b) De clubs dienen er voor te zorgen dat de controleurs steeds vrije toegang hebben tot de locatie van de activiteiten
bij onaangekondigde controles.
G. GESCHILLEN
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Worden behandeld door het Sportcomité.
De klachtenprocedure loopt volgens artikel 8 van de V.H.V. reglementen.
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3 Wedstrijdinformatie
3.1 Programma weekend 2-3/9

Winnaars van BB001 en BB002 spelen op 9-10/9 volgende ronde in de BvB.
Gelieve eventueel al een sporthal te reserveren en datum als startuur van de wedstrijd aan de
VHV te communiceren.
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4 Scheidsrechters, waarnemers en tafelofficials
4.1 Weekend 9-10/9

Uilenspiegel

BB003 9-10/09/2017
BB004 9-10/09/2017

BB001 Desselgemse HC
BB002 HC Eeklo

Winnaars van BB003 tem BB010 spelen op 16-17/9 volgende ronde in de BvB.
Indien er dan een competitiewedstrijd staat gepland dient de bekerwedstrijd op dinsdag,
woensdag of donderdag voorafgaand aan deze competitiewedstrijd door te gaan.
Gelieve eventueel al een sporthal te reserveren en datum als startuur van de wedstrijd aan de
VHV te communiceren.
BB0011
BB0012
BB0013
BB0014
BB0015
BB0016
BB0017
BB0018

16-17/09/2017
16-17/09/2017
16-17/09/2017
16-17/09/2017
16-17/09/2017
13/09/2017 - 20u30
13/09/2017 - 20u30
16-17/09/2017

BB004 Initia Hasselt
BB009 Kreasa Houthalen
BB005 HB Sint-Truiden
BB003 HC Atomix
BB007 BB008
Apolloon Kortrijk
DB Gent
HK Waasmunster
Olse Merksem
BB010 BB006
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5 Verslagen comités/ commissies
5.1 Verslag van de Raad van Bestuur van 3 april 2017.
Bestuurders: C. Claes, P. De Mot, E. Dirkx, T. Mogal, F. Soetaert, J. Stryckers, M. Vander Mierde, W. Vos
Verontschuldigd: B. Danhieux, F. Lievens,
VERSLAG
1

Opening door de Voorzitter

Wim wenst André Vertommen een spoedig herstel.
2

Nabespreking Algemene Vergadering

2.1 Veelal positieve reacties van de clubs, die blij zijn met de open communicatie maar nu wel een duidelijk
plan van aanpak verwachten.
2.2 De 4 kandidaten werden allen herbenoemd. Dit wil zeggen dat er 1 mandaat open blijft staan.
De volgende bevoegdheden worden herbevestigd:
• Freddy Lievens
ondervoorzitter & vertegenwoordiger PUC
• Bart Danhieux
celhoofd Topsport & vervanger PUC
• Tim Mogal
celhoofd Financiën
2.3 De volgende functies worden herbevestigd:
• Linde Panis
Secretaris-Generaal
• André Vertommen Algemeen Penningmeester
• François Mulleners Chef Scheidsrechters (deze functie dient niet herbevestigd te worden want wordt
eens om de 4 jaar gekozen door de VHV-scheidsrechters en daarna bevestigd door de Raad van Bestuur)
3

Werking van de VHV

3.1 Algemeen Penningmeester
3.1.1 André is zowel penningmeester bij de VHV als bij de KBHB. Een korte termijnoplossing dringt zich op.
3.1.2 Op langere termijn dient een definitieve oplossing gekozen te worden. Hier zijn voorlopig 2 opties:
• Een extern bureau inschakelen, dat ervaring heeft in de sportwereld
• Een kandidatuur uitschrijven
3.2 Chef Scheidsrechter
3.2.1 Er zijn momenteel nog geen formele kandidaten. François volgt dit verder op.
3.3 Werking VHV
3.4 Naar aanleiding van het nieuwe decreet en de daaruit voortvloeiende financiële consequenties, de
feedback van Sport Vlaanderen, en de resultaten van de enquête, beslist de Raad van Bestuur om Jan
Stryckers een mandaat te geven om een voorstel uit te werken voor de heroriëntering van het secretariaat
van de federatie.
3.5 Er dient hierbij rekening gehouden te worden met de nieuwe opdrachten, de vermindering in
basissubsidies, de aankondiging dat de kosten voor niet sport gerelateerde taken (administratie,
boekhouding, …) op termijn niet meer gesubsidieerd zullen worden, en de eigen doelstellingen.
4

Competitiehervorming

4.1 De mail van FS voor de hervorming van de nationale reeksen, wordt uitvoerig besproken, alsook de
ontvangen reacties. Dit zal ongetwijfeld een impact hebben op de VHV-competities. De invloed op de J18
en regio-reeksen dient nauwlettend in de gaten gehouden te worden.
4.2 De Raad van Bestuur geeft Filip Soetaert een mandaat om hierover met de betrokkenen binnen de LFH
gesprekken op te starten.
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5

Varia

5.1 De aanpassing van de minimum leeftijd voor de heren senioren dient dringend in de reglementen
opgenomen te worden.
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