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1 Clubnieuws
Ontslag van leden
1.1.1
-

Ontslagen door HV Uilenspiegel

Ken
Adriaenssens
Innes
Chaara
Ruth
De Bruyne
Benjamin De Herdt
Mattice
De Smedt
Serge
Dykmans
Aicha
Gharsellaoui
Bram
Jacobs
David
Jacobs
Stijn
Meirte
Myrthe
Oyen
Marc
Smits
Katja
Van Hunsel
Bart
Van Herle
Charlotte Vanden Eynde
Kenneth Vanderwegen
Jokke
Blendeman
Ismail
Ouallal
Omar
Ouallal
Mohamed Oullal
Eric
Praats
Qais
Slassi
Ines
Tej
Ayton
Thibos
Thomas
Verbruggen
Aaron
Vos
Arno
Wondergem
Ilias
Bouanan
Mark
Huve
Jelena
Kemp
Oskar
Prochniak
Mohamed Bouchikhi
Willem
Biesmans
Bente
Buys
Arnoldus Buys
Antoinette Buys
Karina
Demian
Ronald
Dom
Stefan
Driesen
Bo
Van Der Steen
Jorgen
Sempels
Erika
Wilke
Narin
Ustboga
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-

Peter
Veerle
Wendy

1.1.2
-

Zian
Taher
Sten
Lynn
Kirsten
Glenn
Judith
Jill
Kirsten
Femke
Jens
Savio
Luka
Mike

Spijman
Persy
Reuse

Ontslagen door HC Schoten
Van Goethem
Tantawy
De Roeck
De Moor
Kluppels
Mertens
Ruyters
Schoonvliet
Roggeband
Roggeband
Boden
Al-Hanoon
Verberckmoes
Vinckevleugel

2 VHV – KBHB mededelingen
Uitnodiging Statutaire Algemene Vergadering VHV 2020
De Statutaire Algemene Vergadering van de VHV zal dit jaar plaatsvinden op donderdag 28
mei 2020 om 20u00 te Elewijt Center (Tervuursesteenweg 564, 1982 Elewijt-Zemst).
Hieronder vindt u de bijhorende agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

NAZICHT VAN DE VOLMACHTEN (19u45 – 20u00)
AANTEKENING AANWEZIGHEDEN (20u00)
OPENINGSWOORD – INLEIDING DOOR DE VOORZITTER
AANWIJZING VAN 2 STEMOPNEMERS
AANVAARDING NIEUWE CLUBS/ONTSLAG CLUBS
VERSLAG VAN DE COMMISSARIS
FINANCIEEL VERSLAG EN GOEDKEURING VAN DE JAARREKENINGEN 2019
ONTHEFFING VAN DE BESTUURDERS
ONTHEFFING VAN DE COMMISSARIS
BEPALING LEDENBIJDRAGEN
AANWIJZING NIEUWE COMMISSARISSEN VOOR DE REKENINGEN 2020
VERKIEZING/ONTSLAG VAN DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
MEDEDELINGEN VAN DE VHV
CONTROLE VAN DE AANWEZIGHEDEN
SLUITING V/D VERGADERING DOOR DE VOORZITTER
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Kandidaturen mandaat Raad Van Bestuur VHV
Op donderdag 28 mei 2020 zal in Elewijt Center – onder voorbehoud en afhankelijk van de maatregelen van de
regering in functie van het coronavirus – de jaarlijkse Statutaire Algemene Vergadering van de VHV plaatsvinden.
Er zijn momenteel enkele open mandaten en dus is er nog ruimte om u kandidaat te stellen om mee te bouwen
aan het Vlaamse handbal. De termijn om uw kandidatuur te stellen loopt tot dinsdag 28 april 2020 en dient gericht
te zijn aan het VHV-secretariaat.
Indien u interesse hebt om een bestuursmandaat op te nemen binnen de VHV (of iemand kent die dat graag en
goed zou doen) en mee te bouwen aan het Vlaamse handbal op federatie-niveau, zullen wij u (hem/haar) met
open armen ontvangen. De vergaderingen van de Raad van Bestuur vinden doorgaans plaats op de eerste maandag
van de maand.
U kan uw kandidatuur schriftelijk stellen (of bijkomende inlichtingen bekomen) middels een mailtje aan
tessa.leeten@handbal.be, waarin u kort uw CV (professioneel en op sportief-/handbalvlak) toelicht, alsmede uw
motivaties en ambities binnen de RvB. Dit moet de clubs toelaten een weloverwogen stem uit te brengen. Aarzel
niet om bijkomende inlichtingen te vragen aan de zittende bestuurders of het VHV-secretariaat.
Hieronder vindt u een uittreksel uit de ‘Statuten van de Vlaamse Handbal Vereniging vzw’, Art. 5.1.3.
Samenstelling Raad van Bestuur (RVB):
“De kandidaturen voor het mandaat van bestuurder moeten bij de maatschappelijke zetel van de VHV ingediend
worden uiterlijk 30 kalenderdagen voorafgaand aan de SAV, hetzij door een Regio Bestuur, hetzij door de RVB,
hetzij in eigen naam. Om aanvaard te kunnen worden, moet het curriculum vitae van elke kandidaat bij de
kandidatuur gevoegd worden. De kandidatuur zal beoordeeld worden binnen de RVB op zijn ontvankelijkheid op
basis van de gestelde vormvereisten. Teneinde de continuïteit van de werking te waarborgen, vervalt
tweejaarlijks het mandaat van de helft (afwisselend een keer 5 en vervolgens 6) van de bestuurders. Bij
tussentijdse verkiezingen wordt de termijn beperkt tot de resterende looptijd van het vrijgekomen mandaat.”

Promovendi Liga 3
De promovendi bij de dames en heren naar Liga 3 zijn gekend. De eerder aangekondigde plaatsingstornooien gaan
niet door. Bij de heren stijgen Eeklo, Atomix en Hestia Bilzen naar Liga 3. Bij de dames betreft het Aalst, Rhino
en Sint-Truiden.
Bij het bekendmaken van de competitiehervorming werd rekening gehouden met het organiseren van een
plaatsingstornooi voor de ploegen die naar Liga 3 zouden stijgen. Die kwalificatietornooien komen er niet. “Toen
we vorige week communiceerden was er onduidelijkheid over het aantal prestatieploegen” zegt Bart Danhieux,
voorzitter van de Vlaamse Handbalvereniging. “Nu er duidelijkheid is kunnen we ook hierover communiceren. Op
deze manier kan iedereen toewerken naar de competitiestart van volgend jaar.”
Promovendi heren Liga 3
Regio Oost- en West-Vlaanderen: HC Eeklo
Regio Antwerpen Vlaams-Brabant: Atomix Haacht
Regio Limburg: Hestia Bilzen
Promovendi dames Liga 3
Regio Oost- en West-Vlaanderen: HC Aalst
Regio Antwerpen Vlaams-Brabant: HC Rhino
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Regio Limburg: Handbal Sint-Truiden

Rangschikkingen en promotiebeslissingen nav stopzetting competities
In het kader van de aanhoudende coronacrisis en de beslissing van de Koninklijke Belgische Handbalfederatie in
samenspraak met de Vlaamse Handbalvereniging en de Ligue Francophone de Handball om alle nationale,
regionale en provinciale competities definitief stop te zetten en dus later NIET meer te hernemen, vindt u
hieronder de rangschikkingen van de reguliere competities van de nationale reeksen, de VHV Liga-competities en
de VHV-Jeugdcompetities op het moment van de stopzetting.

2.4.1

Heren BENE-League
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2.4.2

Heren 1° Nationale

2.4.3

Heren 2° Nationale
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2.4.4

Dames 1° Nationale

2.4.5

Dames 1° Nationale Reserven
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2.4.6

Dames 2° Nationale

2.4.7

Heren Liga 1
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2.4.8

Heren Liga 2

2.4.9

Heren Liga 3
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2.4.10

Dames Liga

2.4.11

VHV J18A

2.4.12

VHV J18B
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2.4.13

VHV J16A

2.4.14

VHV J16B
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2.4.15

VHV M19

2.4.16

VHV M15A

2.4.17

VHV M15B
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2.4.18

VHV M17A

2.4.19

Reglement-uittreksels aangaande het bepalen van rangschikkingen

KBHB-Reglementen
Hoofdstuk 6 - Kampioenschappen
Artikel 64 – Rangschikking
Paragraaf 641. A. Algemene bepalingen
c. Wordt als 1ste gerangschikt na de reguliere kampioenschappen:
1. de ploeg met het meeste aantal punten over het geheel van de wedstrijden in haar reeks;
2. bij gelijke punten, de ploeg met het meeste aantal overwinningen;
3. indien nog steeds gelijke stand, enkel rekening houdend met de wedstrijden (2 of meer) tussen de
gelijkstaande ploegen, de ploeg die onderling het meest aantal punten heeft behaald of, wanneer dit nog
geen uitsluitsel geeft, de ploeg die onderling het hoogste doelgemiddelde heeft (zijnde het quotiënt van
het aantal voor- en het aantal tegendoelpunten);
VHV-Reglementen
Hoofdstuk 6 – Kampioenschappen
Artikel 6.4. Rangschikkingen
6.4.1. Algemene Beschikkingen
Wordt als 1ste gerangschikt na de reguliere kampioenschappen:
de ploeg met het meeste aantal punten, behaalt over het geheel van de wedstrijden in haar reeks;
bij gelijke punten, de ploeg met het meeste aantal overwinningen;
indien nog steeds gelijke stand, de ploeg die onderling het meest aantal punten heeft behaald of, wanneer
dit nog geen uitsluitsel geeft, de ploeg die onderling het hoogste doelgemiddelde (quotiënt van het aantal
voor- en het aantal tegendoelpunten);

3 Wedstrijdinformatie
Nihil.
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4 Scheidsrechters, waarnemers en tafelofficials
Nihil.

5 Verslagen commissies en comités
Verslag Raad van Bestuur 02/03/2020
Aanwezig: Tim Mogal, Tom Lovink, Giannoula Tsakitzidis, Raf Baudewijn, Erwin Dirkx, Marc
Vander Mierde, Tina Muyllaert, Jan Stryckers, Patrick Boes
Ambtshalve: François Mulleners
Verontschuldigd: Bart Danhieux, Alex De Brauwer
1. Opening door de (onder)voorzitter
Tim opent de vergadering als ondervoorzitter in afwezigheid van Bart Danhieux.
2. Goedkeuring verslag vorige vergadering
Na aanpassing van de nodige opmerkingen wordt het verslag goedgekeurd.
3. Beheer SG
3.1. Resultaten audit platform + vervolgstappen
PHPro heeft besloten na audit dat ze hierop verder kunnen bouwen, zij het dat er achterliggend een
aantal processen en software verouderd of obscuur zijn. Zij zullen obv deze audit een offerte maken
zodat er verder kan gepland worden.
3.2. Update digitaal wedstrijdblad
Er zijn 3 aanbieders waarbij MJ Consulting reeds is afgevallen. Inspire Sports en Metsi blijven over waarbij
Metsi ons recent een voorstelling is komen geven van het wedstrijdblad zoals zij dit ontwikkeld hebben
voor de volleybalfederatie.
De overtuiging is dat Inspire Sports de beste optie is met duidelijke kostenraming van het geheel, degelijk
projectmanagement en gebruik van beide landstalen voor ontwikkeling en uitvoering.
3.3. Financiële vrijstelling Leuven 2019 voor inschrijvingsgelden? (zie artikel 1.2.§1.2.5.).
Gezien het gaat over nieuwe club in opstartfase, is het reglement voor hen van toepassing.
4. Beheer RvB
4.1. Scheidsrechterproblematiek rond leveringsplicht
In principe is mandaat afgelopen van François Mulleners als chef scheidsrechter. Indien er op VHV Sch.
comité deze week geen nieuwe kandidaat zich aanbiedt en goedgekeurd wordt, zal Francois dit op zich
blijven nemen tot einde dit seizoen. Waarbij hij wel de bedoeling heeft om de taken op te splitsen.
4.2. Bespreking presentatie solidariteitsbijdrage (+ antwoord aan alle clubs)
Presentatie wordt besproken en verder op punt gesteld waarbij extra input gevraagd wordt van Jelle
voor de budgettering van de verschillende selecties en aan Hervé voor de exacte bedragen.
Erwin zal presentatie doen en modereren. Vragen en opmerkingen op voorhand laten doorsturen voor
zaterdagavond zodat RvB zich hierop kan voorbereiden.
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4.3. Prijszetting tickets BvB?
Gemiste kans om bij bekerfinale prijzen niet verder te verhogen. Dit had minstens prijszetting voor 1 ste
nationale dienen te zijn. Deze discussie zal voortgezet worden in juni zodat er een duidelijk prijsbeleid
voor dergelijke organisaties is voor volgend seizoen.
5. Financiën
5.1. Feedback over financiën ikv opdracht aan Patrick Boes en Tina
Wat onmiddellijk opvalt zijn de grote verschillen (zowel + als -) tussen de begroting en de actuals.
Een degelijke opvolging van de financiën in de toekomst dringt zich op hetgeen zou moeten realiseerbaar
zijn dankzij het nieuwe boekhoudprogramma.
Patrick en Tina hebben samen met Alex ook de nieuwe structuur voor de boekhouding uitgewerkt tijdens
hun meeting van vorige vrijdag bij SBB. Dit wordt nu verder in detail uitgewerkt door hen zodat de
boekhouding op deze manier in voege kan gaan.
5.2. Cashflowplan opstellen tegen volgende RvB
Structureel probleem blijft dus moeten er keuzes gemaakt worden om onze financiële gezondheid te
garanderen en een maandelijkse opvolging van het financiële naar RvB.
Na te gaan door Tina met back-up door het kernteam:
- Welke kostenposten staan geen inkomsten tegenover?
- Welke kostenposten kunnen geëlimineerd/verminderd worden?
6. Cellen en Commissies
6.1. Cel Juridische Zaken: update vergadering 17/02
Stappenplan opgemaakt waarbij eerst algemene structuur werd opgesteld en vervolgens een
taakverdeling opgesteld. Besloten om elk jaar een bijlage technische bepalingen te publiceren zodat
reglementen kunnen behouden blijven en foutenlast zo beperken. Op RvB van 04/05 zal er presentatie
volgen van de voortgang mbt deze herwerking.
6.2. Cel Kampioenschappen: update vergadering 30/01
Alle lopende competities even overlopen. J14-eindronde werd toegewezen aan Uilenspiegel voor
organisatie in het weekend van 09/05.
Meisjescompetitie besproken nav de evaluatie hiervan om regels te bepalen voor toekomst.
In M15-competitie wordt bestraffing meegenomen. Dit dient aangepast te worden in de reglementen dat
dit niet de juiste werkwijze is en zo snel mogelijk gepubliceerd worden in HB7.
6.3. Kernteam Beleidsplan: update vergadering 12/02
Structuur van het beleidsplan werd verder uitgezet. Swot’s zullen worden opgemaakt obv de rapportering
voor Sport Vlaanderen die tegen 1/04 moet worden ingediend. Vervolgens kunnen deze naar de cellen
gebracht worden met een duidelijke opdracht om nieuwe beleidsuitdagingen te formuleren.
Nieuwe missie: “Wij zijn de Vlaamse Handbalvereniging en promoten handbal met, van en voor
iedereen. Wij doen dat geëngageerd, transparant, op maat en met passie”
7. Varia
7.1. Bespreking voorstel nieuwe structuur SG KBHB
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Kan en moet besproken worden gezien Tina duidelijk stelt dat zij de functie van SG KBHB niet op zich
wenst te nemen. Dit zal in eerste instantie met Jean François door Bart en Jan besproken worden. In
deze bespreking kan Filip Soetaert meegenomen worden als expert van de AV van de KBHB.
7.2. Vraag wordt gesteld of er kan bespaard worden op de vergaderingen van de RvB door naar een andere
locatie te verhuizen. Tina kijkt de facturen hierop in detail na.
7.3. Volgende regiobestuursvergadering gepland op 16/03 in Lummen.
7.4. Vraag vanuit regio AVB; wat wordt er verwacht van de clubs mbt de inschrijving voor het nieuwe seizoen?
Zal opgenomen worden door de IT-commissie.
7.5. Documenten die uitgestuurd worden vanuit het secretariaat dienen steeds voorzien te worden van de
melding vzw met volledige adres en ondernemingsnummer.
7.6. Rooster voor play-offs liga dames is niet correct opgesteld want afhankelijk van wie de eerste wedstrijd
wint, kan de finalist al bekend zijn. Voor huidige competitie kan dit niet aangepast worden in lopende
kalenderjaar. Wel mee te nemen naar herwerking reglement opdat dit kan aangepast worden naar
volgend seizoen.
7.7. Mail van Jelle Vonckx mbt 1 locatie voor 1 ste wedstrijd van alle regiocompetitie. Gezien Jelle op BAV
aanwezig zal zijn, dit best dan bespreken met alle regio’s samen.
7.8. Mail van Jelle vandaag mbt Boekel. Hoe worden meisjes ooit beloond die heel jaar ijverig werken
wanneer oudere leeftijdsgroep meegevraagd worden naar tornooien?
7.9. RvB moet zich kunnen baseren op info van anderen waarbij zij als adviserende en beslissende orgaan
optreden. Maar praktijk wijst uit dat er geen duidelijk beleid is rond heel wat zaken waaronder topsport
en communicatie. Telkens wordt verwezen naar het KBHB-niveau hiervoor. Maar dit wordt uiteraard van
onderuit gevoed. Andere aanpak wordt hiervoor gevraagd vanuit RvB.
7.10.
Iedereen wordt hartelijk uitgenodigd op de interland van de Black Arrows op 21 en
22/03.
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