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1 Clubnieuws
Ontslagen door club
1.1.1
-

Ontslagen door Desselgemse HC

Postelmans Marthe
Degirmenci Ezgi
Demeulemeester Zoë
Matthys Merel
Matthys Luna
Steenhoudt Femke
Feys Reena
Van den Broucke Jade
Szymanska Gabriela
Debrabandere Zoë
Delroeux Thibaut
Lambrecht Nore
Vanthournout Ellen
Feys Clara
Meirlaen Maite
Deboiserie Esmee
Deboiserie Estelle
Timmerman Bent
Vandenbunder Elise
Ternest Noor
Meirlaen Cedric
Deconinck Mauro
Degirmenci Emiray
Timmerman Lars
Dhondt Imro
Postelmans Alexander
Lambrecht Ward
De Vos Tibo
Deschamps Tijs
Demeulemeester Marthe
Demeulemeester Jelle
Coorevits Jari
Bossuyt Stephanie
Schotte Jana
Schotte Jentel
Verhaeghe Eveline
Bossuyt Sofie
Vandewalle Rudy
Vandenberghe Hannes
Verstraete Jaromir
Goerlandt Mathias
Verschaeve Jeroen
Stinissen Arne
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-

Vermeulen Jelle
Vandenhende Angelino
Verlinde Peter
Matthys Michael
Verbrugghe Vanessa

1.1.2
-

Ontslagen door HC Maasmechelen 65

Alexana Ercebi
Meryem Yayla
Michele Pascale
Zeynep Yatkin
Dorian Swennen
Maite Claes
Mahir Kocer
Sam Skutta
Julie Demoustier
Mathys Demoustier
Brent Gerets

2 VHV – KBHB mededelingen
Competities 2019 – 2020 worden stopgezet
Omwille van de aanhoudende coronacrisis hebben de Koninklijke Belgische Handbalfederatie in samenspraak met
de Vlaamse Handbalvereniging en de Ligue Francophone de Handball vandaag beslist dat alle nationale, regionale
en provinciale competities definitief stopgezet worden. Met andere woorden: de competities eindigen vandaag
en zullen op een later tijdstip niet hernomen worden.
Voor wat betreft de modaliteiten betreffende stijgen en dalen wordt later een beslissing genomen. De geplande
finales van de Beker van België bij de dames en heren, voorzien voor 11 april 2020, worden eveneens niet
gespeeld.
De Koninklijke Belgische Handbalbond, de Vlaamse Handbalvereniging en de Ligue Francophone de Handball
hebben de voorbije dagen heel veel overleg gepleegd en andere opties besproken, maar met het oog op het
welzijn van iedereen waren ze genoodzaakt om deze moeilijke beslissing te nemen.

Sluiting van het L.F.H./K.B.H.B secretariaat
Vanaf dinsdag 24 maart 2020 zijn de kantoren van de LFH/KBHB voor onbepaalde tijd gesloten. Het e-mailadres
secretariat@handball.be blijft wel bereikbaar.
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Boetes
2.3.1

E94: boete Sporting NeLo

Sporting NeLo zal een boete van 65 euro ontvangen wegens de afwezigheid van een tafelofficial op het
wedstrijdblad. De feiten deden zich voor tijdens de wedstrijd E94 HC DB Gent – Sporting NeLo van zaterdag 07
maart 2020.

2.3.1

F95: boete HV Uilenspiegel

HV Uilenspiegel zal een boete van 65 euro ontvangen wegens de afwezigheid van een wedstrijdsecretaris op het
wedstrijdblad. De feiten deden zich voor tijdens de wedstrijd F95 Sasja HC – HV Uilenspiegel van zondag 08 maart
2020.

Promotiebijscholing
De promotiebijscholing zal - wegens het Coronavirus tot nader order – doorgaan op zaterdag 20 juni te Leuven.
Het specifieke programma volgt later.

3 Wedstrijdinformatie
Nihil.

4 Scheidsrechters, waarnemers en tafelofficials
Nihil.

5 Verslagen commissies en comités
Verslag VHV-Scheidsrechterscommissie (VHV-Sch.C.)
Datum: 03-03-2020 – 19.30u
Plaats: zaal Collegium, Brusselstraat 253 te 1702 Groot-Bijgaarden
Aanwezig: W. De Boeck (WDB), P. Denis (PD), P. Hermans (PH), G. Kerremans (GK), F. Lievens (FL), F.
Mulleners(FM)
Verontschuldigd: M. Adamczyk (MA)
Verslag: GK
………………………………………………………………………………
1. Opvolging Chef-Scheidsrechter
De interim-periode van FM als chef-scheidsrechter is per 29.02.2020 verlopen. Er boden zich echter geen
kandidaten aan om de taak over te nemen.
Een mogelijke optie zou zijn om de taakomschrijving van de chef-scheidsrechter te herdefiniëren en zo mogelijk
aantrekkelijker te maken en te verlichten. Daarbij wordt gedacht aan het opsplitsen van de taken in
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deelverantwoordelijkheden, met telkens een hoofdverantwoordelijke, die rapporteert aan de chefscheidsrechter en waarbij de Chef- scheidsrechter dan als een soort CEO zou functioneren.
De opsplitsing in deelverantwoordelijkheden zal in de volgende periode verder uitgewerkt worden. Hierbij wordt
in eerste instantie gedacht aan de domeinen aanduidingen, opleidingen en bijscholingen, administratieve taken
en oplossing van individuele probleemsituaties.
Deze nieuwe organisatie zou tegen eind juni 2020 moeten klaar zijn, zodat een nieuwe chef-scheidsrechter
gevonden kan worden en die hiermee aan de slag kan.
Om een vacuüm in de tussentijd te vermijden is FM bereid de ad-interim-periode te verlengen tot einde seizoen
(30.06.2020), en dit onder voorwaarde dat dit de laatste verlenging is.
2. Het verslag van de vorige vergadering (14-01-2020) wordt goedgekeurd.
3. Dossiers vergoedingen van de scheidsrechters.
Er zijn nog vijf scheidsrechters die hun Exceldocument met hun afrekening nog niet hebben opgestuurd. Dit moet
gebeuren vóór 15 maart 2020.
De regioverantwoordelijken wordt gevraagd om persoonlijk contact op te nemen met de betrokkenen en na te
gaan wat het probleem is, en het helpen op te lossen.
4. Beslissing van het PUC betreffende de vraag tot aanpassing van de vergoeding voor verplaatsingen met
beperkte afstand
Het PUC heeft volgende beslissing genomen: bij verplaatsingen van minder dan 20 km enkel (40 km heen en terug)
mag een verplaatsingskost van 8,-€ (of 40 km x 0.20 €/km) in rekening gebracht worden. Voor verplaatsingen
groter dan 20 km enkel (groter dan 40 km heen en terug) blijft de huidige berekeningswijze geldig (aantal km x
0.20 €/km).
Deze regeling gaat in vanaf volgend seizoen.
5. Uitwisseling Regio scheidsrechters
Een aantal uitwisselingen tussen de regio’s zijn reeds gebeurd. We houden dit verder onder de aandacht.
6. IRT-Tornooien
- Houthalen paasmaandag 13 april 2020: er zijn 4 koppels nodig. (2 LFH en 2 VHV). FM heeft mail
rondgestuurd om kandidaten te vragen
- Fléron 1 mei 2020: het aantal nodige koppels wordt definitief vastgelegd wanneer de planning bekend is.
Voorlopig gaan we uit van 6 koppels (3 LFH en 3 VHV)
7. Aanduidingen voor wedstrijden M17
Naargelang de mogelijkheden gebeuren deze aanduidingen door de regio of bij een scheidsrechter tekort, zorgt
de club voor scheidsrechters.
8. Technische werkgroep cursussen.
Voor de verderzetting van deze werkgroep is de medewerking van een lesgever van Limburg noodzakelijk. Angelo
werd reeds verschillende malen aangeschreven door GK zonder gevolg.
FM neemt contact met Angelo om dit te bespreken.
9. Reglement leveringsplicht
Het UC van de VHV heeft gevraagd om het huidige reglement te herbekijken en waar nodig te verduidelijken.
Meer bepaald gaat het om het specifiëren van welke wedstrijden in aanmerking worden genomen (in het
reglement staat nu gewoon ‘wedstrijden’ zonder specificatie). Bovendien moet duidelijk vermeld worden dat het
moet gaan om wedstrijden van ploegen voor wie een leveringsplicht geldt.
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Dit laatste zou voor alle regio’s gelijk moeten zijn. Enkel die wedstrijden komen in aanmerking waarvoor officiële
aanduidingen gebeuren.
Verder wordt er in het reglement nog gesproken over blokkensysteem en betaling door de club. Dit bestaat niet
meer en moet dus ook aangepast worden.
10. Gelegenheidsscheidsrechter
Indien geen scheidsrechters aanwezig zijn, mag een gelegenheidsscheidsrechter gezocht worden. Deze heeft
recht op de wedstrijdvergoeding maar niet op de verplaatsing.
Probleem: Hoe wordt dit financieel geregeld als deze persoon geen overeenkomst heeft met de VHV? Probleem
moet voorgelegd worden aan de VHV.
11. Rondvraag
- Vragen over toepassing overgang leveringsplicht: FM verduidelijkt wat het reglement hierover bepaalt
- Aanduiding WDB: de wedstrijd is niet doorgegaan omwille van de weersomstandigheden, maar de
waarnemer is niet verwittigd en stond in de sporthal.
- Indien het maandelijks bedrag dat de VHV je uitkeert volgens je contract, volgens jou te hoog ligt kan je
steeds vragen om dit te verlagen.
- Bij de crash van het platform in het afgelopen weekend was niemand van de VHV bereikbaar.
- Situatie De Moor (MDM)-Uten (LU): FL heeft binnenkort een gesprek met hen.
Inmiddels heeft dit gesprek plaatsgevonden. Tot het einde van het seizoen zal LU enkel nog jonge scheidsrechters
begeleiden in de regio AVB. MDM stopt zijn activiteiten op VHV-niveau, maar blijft beschikbaar in de regio. Voor
volgend seizoen zal FL tijdig met hen een nieuw gesprek hebben.
12. Volgende Vergadering
Zaal Collegium te Groot-Bijgaarden op dinsdag 06-05-2020 om 19.30u.
FL zal voor de reservatie van het lokaal zorgen.
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