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1 Clubnieuws
Nihil.

2 VHV – KBHB mededelingen
Wijziging werking secretariaat
De taken van Tina Muyllaert, secretaris-generaal van de Vlaamse Handbalvereniging, worden tijdelijk
overgenomen door Patrick Boes, lid van de Raad van Bestuur van de Vlaamse Handbalvereniging.
Patrick Boes zal tijdelijk de leiding van het secretariaat op zich nemen en de Algemene Vergadering, gepland
voor eind mei, voorbereiden.

Een hart onder de riem
Onze federatie-API, Sabine Stieglitz, vindt het belangrijk om ook in deze tijden een belangrijke boodschap mee
te geven.
Zij heeft de brief "beste handbalvrienden" geschreven. Alle zorgen die tijdens deze periode de kop opsteken zijn
namelijk zeer terecht, maar niemand staat er alleen voor!
Verspreid deze brief gerust onder jullie leden via mail, sociale media, de website,… Het menselijk aspect om
begaan te zijn met onze naasten kan immers zorgen voor wat extra steun en een hart onder de riem.
Een goede gezondheid aan allen!
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Speel Handbal Challenge
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Mapping van sociale sportinitiatieven in België
In opdracht van Laureus Sport for Good, een internationaal sociaal sportfonds, wil Demos vzw zoveel mogelijk
sociale sportinitiatieven in België in kaart brengen. Zowel in Vlaanderen als in Wallonië, Brussel en de
Duitstalige gemeenschap. Deze initiatieven kunnen sociaal-sportieve praktijken, sport-plusinitiatieven,
buurtsportwerkingen, enzovoort zijn. Laureus Sport For Good zal op basis van deze korte bevraging elk initiatief
analyseren en vervolgens de initiatieven die in aanmerking komen uitnodigen voor een financieringsaanvraag.
Zie ook de Demos-blog: https://demos.be/blog/oproep-doe-mee-met-onze-mapping-van-socialesportinitiatieven.
Ben je zelf een sociaal sportinitiatief? Vul deze korte bevraging dan gerust in:
https://forms.gle/4fuMDh4LEt3mvRRbA.
Jouw gegevens worden zorgvuldig verwerkt en worden enkel met Laureus Sport For Good gedeeld.
PS: je kan de bevraging ook in het Frans (https://forms.gle/AZ127MpQfDTj9LWk8) of in het Engels
(https://forms.gle/ALSqFfzr3RsqikRc8) invullen.
Je mag deze bevraging ook doorsturen naar (andere) sociale sportinitiatieven die je kent!
PS: Vragen, opmerkingen of suggesties kan je richten aan Zeno Nols: zeno.nols@demos.be.
Zeno Nols @ZenoNols
Social researcher/project worker on ‘Mapping of sport for development in Belgium’
Demos vzw
Available on Thursdays and Fridays, until 30 April 2020
+32472/34.48.64
Hoofdstuk - Sport voor jongeren in armoede: naar een leefwereldgerichte sociaal-sportieve praktijk (In: Armoede
en Sociale Uitsluiting. Jaarboek 2019, p. 283): https://demos.be/kenniscentrum/artikel/sport-voor-jongeren-inarmoede-naar-een-leefwereldgerichte-sociaal-sportieve.

3 Wedstrijdinformatie
Nihil.

4 Scheidsrechters, waarnemers en tafelofficials
Nihil.

5 Verslagen commissies en comités
Nihil.
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