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1 Clubnieuws
Nihil.

2 VHV – KBHB mededelingen
Clubinschrijving 2020 – 2021
De secretarissen van de clubs krijgen volgende week een formulier voor inschrijving voor het seizoen 2020-2021
toegestuurd. Deze formulieren moeten ingevuld en getekend terugbezorgd worden vóór woensdag 20 mei 2020.

Mei = ontslagperiode voor spelende leden
Overeenkomstig de reglementen van de VHV (Art. 2.5. - § 2.5.2.) zijn de volgende regels van kracht betreffende
ontslagen, overgangen en vrijheidsaanvragen:
A. De niet-professionele sportbeoefenaar heeft het recht de overeenkomst tussen hem en zijn club jaarlijks
éénmalig te beëindigen. Het gaat hier om de overeenkomst van het lidmaatschap, waarbij de nietprofessionele sportbeoefenaar bij zijn/haar toetreden tot de club de rechten en de plichten van dat
lidmaatschap aanvaardt, voor zover deze rechten en plichten niet strijdig zijn met de bepalingen van het
decreet van de niet-professionele sportbeoefenaar of met andere bepalingen van dwingend recht.
B. Hij/zij dient zijn/haar ontslag op straffe van nietigheid in te dienen in de periode van 01 mei tot en met
31 mei door een per post aangetekende brief aan zijn/haar oude club en aangetekende kopie aan de VHV.
De poststempel van de aangetekende brief geldt als bewijs van verzending.
C. Het ontslag heeft uitwerking op 01 juni daaropvolgend, waardoor hij/zij zich vrij kan aansluiten bij een
nieuwe club naar keuze. Indien hij/zij terugwenst aan te sluiten bij zijn/haar oude club, dienen de
modaliteiten voor een nieuwe aansluitingskaart te worden vervuld. De speler/speelster kan geen ontslag
meer indienen bij de club waar hij/zij een nieuwe aansluitingskaart heeft getekend en die verstuurd
ingediend en die aangevraagd werd naar de VHV na 01 juni (zie punt 1: éénmalig).
Deze reglementen gaan – samen met de start van de transferperiode – in vanaf 01 mei 2020. Indien je ontslag wil
geven bij je club, dien je hiervoor het ontslagformulier, dat terug te vinden is op onze website bij ‘clubs’ en
vervolgens bij ‘downloads’, in te vullen. Ontslagbrieven dienen tussen 01 mei en 31 mei 2020 aangetekend
opgestuurd te worden naar zowel het secretariaat van de Vlaamse Handbalvereniging (Dr. Vanderhoeydonckstraat
46 – 3560 Lummen) als naar de club waar de speler/speelster zijn/haar ontslag wenst te geven. Meerdere
ontslagbrieven in één envelop zullen niet aanvaard worden. De poststempeldatum op de envelop wordt als geldig
beschouwd.
Clubs die geen ontslagbrief ontvangen hebben van de speler/speelster die de desbetreffende club wenst te
verlaten, dienen verplicht en onmiddellijk het secretariaat van de Vlaamse Handbalvereniging hiervan op de
hoogte te brengen. De lijst met transfers zal dagelijks geüpdatet en ter raadpleging beschikbaar gesteld worden
op de website van de Vlaamse Handbalvereniging.
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Stijgers
Overeenkomstig de reglementen van de VHV (Art. 6.1. - § 6.1.2.) zijn de volgende regels van kracht betreffende
inschrijvingen en verbintenissen:
“In de landelijke afdelingen worden ploegen die zich ervoor kwalificeerden ambtshalve ingeschreven.
Als een club met haar 1ste ploeg aankondigt dat ze geen enkele wedstrijd zal spelen of afziet van het
spelen van 3 opeenvolgende wedstrijden of 5 niet-opeenvolgende wedstrijden, zal voor deze ploeg forfait
worden verklaard, ofwel vanaf de eerste bekendmaking, ofwel vanaf de 3de of 5de niet-gespeelde
wedstrijd. De club die niet wil stijgen naar een hogere afdeling, die niet wil meetellen voor het bekomen
van eventuele plaatsen in een hogere afdeling, of die vrijwillig wil degraderen, moet dit meedelen vóór
20 mei. Een club die vrijwillig degradeert, mag slechts aansluiten bij de laagste afdeling.”
Clubs die dus niet willen meetellen voor het bekomen van eventuele plaatsen in een hogere afdeling, vrijwillig
willen degraderen en/of niet wensen te stijgen en dus niet in een hogere afdeling willen uitkomen in het seizoen
2020-2021, dienen dit vóór woensdag 20 mei 2020 kenbaar te maken aan de Vlaamse Handbalvereniging. Dit
kan door een mailtje te sturen naar tessa.leeten@handbal.be.

Gala Speler en Speelster van het Jaar seizoen 2019 – 2020
Vanaf vandaag en dat tot en met maandag 25 mei kan er gestemd worden voor de tweede ronde van het Gala van
de Speler en Speelster van het jaar seizoen 2019 – 2020. De spelers, speelsters en stafleden van dewelke wij via
de clubs hun emailadressen ontvangen hebben ontvangen een gepersonaliseerd stembiljet. In tegenstelling tot
de eerste ronde kan er nu ook gestemd worden voor de Ligaspeelster en Ligaspeler van het jaar.
Heel belangrijk: stel stemmen niet uit! Wanneer jullie dit stembiljet ontvangen, probeer dan meteen te stemmen
… het neemt slechts enkele minuten van je tijd in beslag.
Net als vorig seizoen is er ook dit seizoen een persprijs. De journalisten organiseren hun eigen stemming en
bepalen wie voor hun de speler en speelster van het jaar wordt. En ook de Lifetime Achievement Award blijft
behouden. Die prijs wordt uitgereikt door een raad van wijzen.
Heb jij geen stembiljet ontvangen dan heeft jouw club je emailadres niet bezorgd. Wil je toch stemmen? Dat
kan. Stuur een mail met je emailadres naar eric.dupain@debroodplank.be met de vermelding van jouw club, of
je man of vrouw bent, speler, doelman of staflid.
Dank om je stem uit te brengen en laat ons afspreken op vrijdag 21 augustus in Sint-Truiden om het nieuwe
seizoen op een feestelijke manier te openen.
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Vacature Universiteit Gent: Praktijkassistent
De Universiteit Gent zoekt een praktijkassistent die bijstand levert bij het praktijkgericht onderwijs van de
vakgroep (organisatie, begeleiding en evaluatie van praktische oefeningen en werkcolleges), in het bijzonder het
vak Interactieve Bewegingsactiviteiten I (partim handbal). Solliciteren kan tot 26-05-2020.
Meer informatie kan geraadpleegd worden via deze link.

3 Wedstrijdinformatie
Nihil.

4 Scheidsrechters, waarnemers en tafelofficials
Nihil.

5 Verslagen commissies en comités
Nihil.
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