VERSLAG STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING VHV 2019
Woensdag 22 mei 2019, 20u30, Elewijt Center

Aanwezigen RvB: Bart Danhieux, Filip Soetaert, Tim Mogal, Jan Stryckers, Christof
Claes, Marc Vander Mierde, Tom Lovink, Giannoula Tsakitzidis, Erwin Dirkx
Ambtshalve aanwezig: Alex De Brauwer
Secretariaat: Tessa Leeten, Tina Muyllaert
1. NAZICHT VAN DE VOLMACHTEN (20u15 - 20u30)
2. AANTEKENING AANWEZIGHEDEN (20u30) DOOR TIM MOGAL
Aanwezig:
Regio AVB: Uilenspiegel HV, HC WELTA Mechelen, DHW United Antwerpen, Olse
Merksem HC, Brasschaat HC, HC Duffel, HvH Zandvliet, HC WELTA Bonheiden, HC
Rhino, HC Atomix, Sasja HC, GBSK Handbal, Handbalclub Leuven, HC Schoten,
Handbalclub Eagles Aarschot, HC Heist o/d Berg
Regio Limburg: HC Maasmechelen 65, Sporting NeLo, Hubo Initia Hasselt, Handbal
Tonqeren, HV Arena, Kreasa Handbal Houthalen, HC Overpelt, HB Sint-Truiden,
DHC Overpelt, HC Hannibal Tessenderlo, DHC Meeuwen, HC Pentagoon Kortessem,
Achilles Bocholt, HC Hades Hamont-Achel, Real Kiewit, Hestia Bilzen, Handbal
Lummen, Handbalclub Beringen
Regio Oost-West: Brabo Denderbelle, HC Attila Temse, HC DB Gent, HBC
Dendermonde, Apolloon Kortrijk, HBC Izegem, HC Elita Buggenhout, HBC
Evergem, HK Waasmunster, Desselgemse HC, HC Eeklo, DHC Waasmunster, HC
Olva Brugge, Handbal Lokeren, Elita Lebbeke
Vertegenwoordigd:
Regio AVB: /
Regio Limburg: HHV Meeuwen, Handbal Vereniging Lommel
Regio Oost-West: Handbalclub Thor, HC Groot Berlare
Afwezig:
Regio AVB: HC ’t Noorden, Handbal Kampenhout (jeugdkern – niet
stemgerechtigd)
Regio Limburg: Rode Ster Gingelom
Regio Oost-West: HC Aalst, Handbalclub Roeselare, Handbalclub Harelbeke (niet
erkend – niet stemgerechtigd), HC Tielt-Aarsele (niet erkend – niet
stemgerechtigd)

Na de aantekening van de aanwezigheden zijn er 50 stemgerechtigde clubs aanwezig.
De gewone meerderheid is 26 stemmen.
3. OPENINGSWOORD DOOR DE VOORZITTER A.I. BART DANHIEUX
Bart Danhieux neemt het woord en brengt enkele gebeurtenissen, doelstellingen en
ondervindingen die hij tijdens zijn startperiode als voorzitter van de federatie
vooropstelde en ervaarde, ter sprake. Daarnaast haalt hij kort het ontslag van
Algemeen Manager Anne Louis aan. Tot slot wordt er in een notendop overlopen welke
onderwerpen en projecten deze Statutaire Algemene Vergadering nog aan bod zullen
komen:
Alex De Brauwer zal de avond openen met een presentatie over de cijfers en de
financiële situatie van de VHV. Nadien zal Tom Lovink een korte uiteenzetting geven
over (de stand van zaken van) de nieuwe database. Bart Danhieux richt een woord van
dank aan de IT-commissie, in het bijzonder aan Tom, Marc Vander Mierde en Christof
Claes, voor hun medewerking en inzet met betrekking tot het realiseren van de
vernieuwde database. Ook aan Giannoula Tsakitzidis betuigt de voorzitter zijn dank,
gezien haar aandeel in de hervorming van de meisjescompetitie.
De voorzitter benadrukt dat de goede werking van de KBHB voortgezet zal worden,
onder meer door sterk in te zetten op de selectiewerking. Zoals reeds bekend, zal
Sportoase Leuven in 2020 worden ingeruild door de Lotto Arena te Antwerpen, die als
thuishaven zal fungeren voor onder meer de wedstrijden van de nationale ploeg en de
bekerfinales. Ook wordt de aandacht gevestigd op het Gala van de Speler en Speelster
van het Jaar in Sint-Truiden, en wordt er opgeroepen om massaal naar dit event af te
zakken om het handbaljaar stijlvol af te sluiten en eventueel met één of meerdere
prijzen terug huiswaarts te keren.
Tot slot wordt het accent gelegd op een belangrijke doelstelling van de federatie: het
uitbouwen en vormgeven van breedtesport en aansluitende initiatieven als G-Sport en
fithandbal. De voorzitter benadrukt dat er werk gemaakt wordt van een betere
omkadering en ondersteuning voor clubs die G-Sport aanbieden. Het voorwoord wordt
afgesloten met de melding dat Christof Claes en Filip Soetaert te kennen gegeven
hebben hun mandaat binnen de Raad van Bestuur niet te willen verlengen. Bart
Danhieux wil hen uitdrukkelijk bedanken voor hun jarenlange inzet en rol van
betekenis in de handbalwereld. Er wordt de aanwezigen nog een prettige avond
toegewenst.
Voor er naar het volgende agendapunt overgegaan wordt, geeft secretaris-generaal
a.i. Tim Mogal de praktische mededeling dat HC Rhino zich bij de aanwezige clubs
heeft gevoegd en dat er nu 51 stemgerechtigde clubs zich in de zaal bevinden. De
gewone meerderheid van 26 stemmen verandert niet.

4. AANWIJZING VAN 2 STEMOPNEMERS
Er wordt gevraagd naar vrijwilligers om de rol van stemopnemer op zich te nemen.
André Busschots (HC Welta Mechelen) en Willy Eestermans (HvH Zandvliet) melden zich
aan en worden bijgevolg aangeduid voor deze taak.
5. AANVAARDING NIEUWE CLUBS/ONTSLAG CLUBS
Er zijn drie clubs die de afgelopen jaren geen stemrecht hadden omwille van het feit
dat ze nog niet erkend waren door de Algemene Vergadering. Bijkomend is er ook een
nieuwe club die officieel aanvaard wil worden. Resultaat van de stemming:
1.
Handbalclub Harelbeke: stamnummer 432. Meerderheid stemt voor de
aanvaarding van deze club.
2.
HC Tielt-Aarsele: stamnummer 442. Meerderheid stemt voor de aanvaarding
van deze club.
3.
Handbal Lummen: stamnummer 449. Meerderheid stemt voor de aanvaarding
van deze club.
4.
Handbalclub Beringen: stamnummer 451. Meerderheid stemt voor de
aanvaarding van deze club.
6. VERSLAG VAN DE COMMISSARIS
Op 25 april 2019 controleerde Jonas Hoof (HC Attila Temse) – op de Bijzondere
Algemene Vergadering 2018 aangeduid als commissaris – de boekhouding van de
Vlaamse Handbalvereniging op onregelmatigheden. De boekhouding wordt als correct
beschouwd.
7. FINANCIEEL VERSLAG EN GOEDKEURING VAN DE JAARREKENINGEN 2018
Penningmeester Alex De Brauwer geeft toelichting bij de resultatenrekening van de
Vlaamse Handbalvereniging 2018. Deze werd per mail medegedeeld aan de clubs. De
balans is zeer positief: onder meer de personeelskosten liggen heel wat lager dan de
voorbije jaren omwille van de herstructurering. Wat betreft de lidgelden, subsidies en
het JeugdSportFonds is er een stijging te noteren. Kortom: de opbrengsten zijn
gestegen en de (personeels)kosten gedaald ten aanzien van het boekjaar 2017.
Er wordt aan de aanwezigen gevraagd of iedereen akkoord is om het gedeelte JSF van
vorig jaar over te dragen naar het JSF bestemde fonds?
Er wordt aan de aanwezigen gevraagd of iedereen akkoord is met de
resultatenrekening van het afgelopen boekjaar? Gezien 32 clubs goedkeuren, wordt er

voldaan aan de vooropgestelde meerderheid. De resultaatsverwerking is bijgevolg
goedgekeurd.
Alex Jacobs heeft enkele vragen met betrekking tot de bedrijfsopbrengsten. Alex De
Brauwer zal dit opzoeken en de antwoorden via de secretaris aan de club (Sasja HC)
bezorgen.
8. ONTHEFFING VAN DE BESTUURDERS
Er wordt een meerderheid gestemd om de bestuurders te ontheffen.
9. ONTHEFFING VAN DE COMMISSARIS
Er wordt een meerderheid gestemd om de commissaris te ontheffen.
10. AANPASSING LEDENBIJDRAGEN
Gezien 46 clubs goedkeuren, wordt er voldaan aan de vooropgestelde meerderheid.
De aanpassing van de ledenbijdragen is bijgevolg goedgekeurd.
11. AANWIJZING NIEUWE COMMISSARISSEN VOOR DE REKENINGEN 2019
Er wordt beslist om later op de avond één of meerdere nieuwe commissaris(sen) aan
te duiden.
12. VERKIEZING/ONTSLAG V/D LEDEN V/D RAAD VAN BESTUUR
Jan Stryckers en Erwin Dirkx zijn twee bestaande bestuurders die hun mandaat wensen
verder te zetten.
Giannoula Tsakitzidis, Tom Lovink en Patrick Boes ambiëren een mandaat binnen de
Raad van Bestuur van de Vlaamse Handbalvereniging. Giannoula Tsakitzidis en Tom
Lovink zijn reeds gecoöpteerde leden, maar wensen bij deze volwaardig,
stemgerechtigd lid te worden. Raf Baudewijn stelde zich eveneens kandidaat voor een
mandaat binnen de Raad van Bestuur van de VHV, maar is niet aanwezig op deze
Algemene Vergadering.
De drie aanwezige kandidaten stellen zich kort voor aan de clubs. De clubbestuurders
krijgen daarop een blanco papier waarop ze de naam/namen van de
kandidaat/kandidaten kunnen noteren waarvoor ze willen stemmen. Uit de resultaten
van de stemming blijkt dat alle kandidaat-bestuurders verkozen zijn en zich vanaf
heden stemgerechtigd lid van de Raad van Bestuur van de Vlaamse Handbalvereniging
mogen noemen.

13. MEDEDELINGEN VAN DE VHV
−
−

−

Vragen met betrekking tot de meisjescompetitie mogen op mail gezet worden
en verstuurd naar het secretariaat van de VHV
Tina Muyllaert meldt dat Hub Maes sinds een maand werd aangesteld als
clubondersteuner. Hij zal contact opnemen met de clubbestuurders en nagaan
waar en wanneer er clubbezoeken nodig zijn. Er zal ook een ‘open office’
georganiseerd worden waar clubs terecht kunnen met allerlei vragen
Tina Muyllaert meldt dat de VHV gestart is met haar FairPlay-campagne. Ze
verduidelijkt wat dit precies inhoudt en wat de te ondernemen stappen zijn

Tom Lovink geeft aan de hand van een PowerPointpresentatie een uiteenzetting van
de stand van zaken met betrekking tot de nieuwe databank:
De vernieuwing van de database werd op vraag van Bart Danhieux weer in handen
genomen met als opzet de nieuwe database nu effectief volledig te ontwikkelen,
op te starten en in gebruik te nemen. Het is de bedoeling om in elke regio een
aantal roadshows te organiseren om de werking toe te lichten, graag nog vóór
aanvang van aanstaande zomervakantie.
De nieuwe database zal heel wat voordelen met zich meebrengen: efficiëntere
administratie – digitalisatie – minimalisatie van briefverkeer - elektronische
communicatie met het secretariaat. Uiteraard zal de opstart de nodige aandacht
vragen. Daarom is er vanaf juni een speciaal e-mailadres beschikbaar op de VHV
waarop clubs terecht kunnen met al hun vragen en bemerkingen.
Op termijn wil de VHV de mogelijkheden met betrekking tot een digitaal
wedstrijdblad bestuderen. Dit is echter geen prioriteit en zal dus rustig, maar met
de nodige ambitie, aangepakt worden.
De ontwikkeling van de nieuwe database wordt gerealiseerd met heel wat input
van experten: diverse personen van regiobesturen en clubs werden bij het project
betrokken om zaken te testen en door te spreken.
Aan de huidige deadlines verandert er niets. Voorlopig blijft iedereen werken in
de huidige database, pas vanaf juli zal alles verlopen via het nieuwe systeem.
Wanneer dat moment daar is, moet de datatransfer (= alle data wordt vanuit de
huidige database overgezet naar de nieuwe database) reeds voltooid zijn.
Voorlopig blijft alles dus bij het oude. Er zullen onepagers ter beschikking worden
gesteld die clubbestuurders kunnen begeleiden in hun gebruik van de nieuwe
databank.
Op de geplande ‘open office’ zullen geïnteresseerden al eens een inkijk krijgen in
de nieuwe databank. Er zullen die dag ook heel wat mensen aanwezig zijn om
onder meer vragen te beantwoorden. Tot slot wordt er vermeld dat er uiteraard
ook rekening gehouden zal worden met het kostenplaatje van het gehele project.

14. CONTROLE VAN DE AANWEZIGHEDEN DOOR TIM MOGAL
Tim Mogal gaat over tot een tweede controle van de aanwezigheden.
Alle clubs zijn nog aanwezig.
15. SLUITING VAN DE VERGADERING DOOR DE VOORZITTER A.I. BART DANHIEUX
Alex De Brauwer geeft nog mee dat er – in het kader van verenigingswerk – een grote
verandering op til is. Alle scheidsrechters stappen binnenkort namelijk in dit statuut.
Momenteel betalen de clubs de scheidsrechters, maar de VHV zal de facturatie
doorrekenen aan de clubs. Voor de scheidsrechters gaat dit in vanaf 01 augustus 2019.
De voorzitter sluit af met de mededeling dat Christof Claes en Filip Soetaert hun
mandaat binnen de Raad van Bestuur niet zullen verlengen. Beiden worden in de
bloemetjes gezet. Tot slot bedankt Bart Danhieux iedereen voor zijn/haar komst en
wordt de vergadering gesloten.

