VERSLAG BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING 2020
Woensdag 11 maart 2020, 20u00, Elewijt Center

Aanwezigen RvB: Bart Danhieux, Patrick Boes, Tom Lovink, Erwin Dirkx, Marc Vander Mierde, Raf
Baudewijn
Ambtshalve aanwezig: Tina Muyllaert
Secretariaat: Hubert Maes, Jelle Vonckx, Tessa Leeten
Verontschuldigd: Jan Stryckers, Alex De Brauwer, Tim Mogal, Giannoula Tsakitzidis
1. NAZICHT VAN DE VOLMACHTEN (19u45 - 20u00)
2. AANTEKENING AANWEZIGHEDEN (20u00)
Aanwezig:
Regio AVB: HV Uilenspiegel, 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, HC Schoten, HC Heist o/d Berg
Regio Limburg: HC Maasmechelen 65, Sporting NeLo, Hubo Initia Hasselt, Handbal Tongeren,
HV Arena, Kreasa Handbal Houthalen, HC Overpelt, HB Sint-Truiden, DHC Overpelt, HC Hannibal
Tessenderlo, DHC Meeuwen, HC Pentagoon Kortessem, Achilles Bocholt, HHV Meeuwen, Hestia
Bilzen, Handbalclub Beringen
Regio Oost-West: Brabo Denderbelle, HC DB Gent, Apolloon Kortrijk, HBC Izegem, Elita
Buggenhout, HBC Evergem, HK Waasmunster, Desselgemse HC, Handbalclub Roeselare, HC
Eeklo, HC Olva Brugge
Vertegenwoordigd:
Regio AVB: Handbalclub Eagles Aarschot
Regio Limburg: HC Hades Hamont-Achel, Real Kiewit, Handbal Vereniging Lommel, Handbal
Lummen
Regio Oost-West: HC Attila Temse, Handbalclub Thor, DHC Waasmunster, Handbal Lokeren,
Elita Lebbeke
Afwezig:
Regio AVB: HC ’t Noorden,
Regio Limburg:
Regio Oost-West: HBC Dendermonde, HC Aalst, HC Groot Berlare, HC Tielt-Aarsele
Na de aantekening van de aanwezigheden zijn er 51 stemgerechtigde clubs aanwezig. De gewone
meerderheid is 26 stemmen.
Kris Geens (HV Uilenspiegel) stelt zich kandidaat als stemopnemer voor de stemming over de
solidariteitsbijdrage.
3. OPENINGSWOORD – INLEIDING DOOR DE VOORZITTER
Voorzitter Bart Danhieux haalt in zijn voorwoord aan dat deze BAV maar rond één onderwerp zal
draaien en dat iedereen dus weet waarvoor deze extra BAV in het leven is geroepen. Hij geeft het
woord aan Erwin Dirkx, die de PowerPointpresentatie zal geven en de meeste vragen zal
beantwoorden.
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4. VOORSTEL MBT SOLIDARITEITSBIJDRAGE
Erwin Dirkx start met een overzicht van het proces en verduidelijkt nog eens hoe, wanneer en
waarom er beslist werd om een solidariteitsbijdrage aan te rekenen en hoe dit er in de praktijk uit
zal zien. Er wordt erkend dat het argument van de clubs, die stellen dat de communicatie vanuit de
VHV naar de clubs toe op een slechte timing gebeurde, een terechte opmerking is. Daarnaast frist
Erwin nog eens kort de belangrijkste zaken mbt dit item op die naar voren kwamen op de BAV in
december 2019, namelijk dat het tot een algemeen akkoord gekomen is over het principe van de
solidariteitsbijdrage, maar ook dat er een algemene ontevredenheid over de timing van de
communicatie en de inning van het bedrag bestaat en dat de vraag rijst om de aanpak te herzien.
Vervolgens wordt er een woordje uitleg gegeven bij de aanpak. De Raad van Bestuur heeft overleg
gepleegd over de ontvangen feedback en de manier waarop deze verwerkt zal worden, alsook over
verschillende opties om de solidariteitsbijdrage aanvaardbaar te maken voor alle betrokkenen.
Daaropvolgend deelt Erwin de beslissing van de RvB mee, zijnde de bepaling om deze bijkomende
BAV te organiseren en met een nieuw voorstel te komen inzake de aanpak voor de inning en spreiding
van het bedrag.
De RvB vraagt het algemeen akkoord van de clubs inzake het algemeen principe voor de financiering
van nationale KBHB-jeugdselecties. De solidariteitsbijdrage moet namelijk dienen om nationale
jeugdselecties te financieren. De hamvraag is dus of de clubs akkoord zijn dat de VHV en haar clubs
mee instaan voor de financiering van de nationale jeugdselecties.
➔ De RvB wil een stemming hierover, ongeacht waar het geld vandaan komt; 28 clubs stemmen
voor, 23 clubs stemmen tegen: de vergadering gaat dus akkoord.
De verschillende fases van het nieuwe voorstel vanuit de RvB voor de solidariteitsbijdrage worden
toegelicht. Voor de periode augustus 2019 – december 2019 wordt het bedrag door de VHV
voorgefinancierd en dienen zowel de spelende leden als de niet-spelende leden niets te betalen. Wat
de periode januari 2020 – juli 2020 betreft, betalen zowel de spelende leden +12 jaar als de nietspelende leden +12 jaar een bijdrage van €12. Voor augustus 2020 tot december 2020 wordt aan
spelende leden +12 jaar een bijdrage van €5 gevraagd, terwijl niet-spelende leden +12 jaar in deze
periode €0 betalen. Tot slot dienen spelende leden + 12 jaar in de periode januari 2021 – december
2021 €7 te betalen, terwijl niet-spelende leden +12 jaar opnieuw geen bijdrage wordt aangerekend.
Voor spelende leden bedraagt de totale bijdrage voor 2 jaren €24, terwijl dit voor niet-spelende
leden op €12 valt.
De gevolgen voor de clubs omvatten drie hoofdelementen:
-

Alle clubs ontvangen een creditnota voor het gefactureerde bedrag 2019;

-

De reeds betaalde bijdragen worden op de lopende rekening geplaatst en in mindering
gebracht van het te betalen bedrag in mei 2020;

-

De betaling wordt gespreid over 3 termijnen (mei 2020, september 2020, januari 2021).

Hierna komt de verdeling van de fondsen vanuit de solidariteitsbijdrage aan bod. Het getoonde
voorstel is gebaseerd op de laatste feedback van de KBHB.
-

Fonds ‘ticketafname’: omhelst het verlies dat de VHV boekt door het geven van gratis tickets.
De clubs gaan hier niet mee akkoord en onderbouwen hun stelling met het argument dat de
tickets niet meer gratis zijn als ze als verlies worden geboekt in de begroting. Het komt erop
neer dat de clubs eigenlijk niets in de plaats willen voor de solidariteitsbijdrage, maar veel
liever hebben dat bijvoorbeeld de solidariteitsbijdrage met 25.000,00 euro verminderd
wordt, zodat zij minder ledenbijdrage moeten betalen. Er komt eveneens kritiek op het
gegeven dat clubs in feite de solidariteitsbijdrage voor niet-spelende leden moet betalen,
aangezien deze personen geen ledenbijdrage aan de club betalen. Voor spelende leden kan
de solidariteitsbijdrage door de clubs wél doorgerekend worden in de ledenbijdrage.
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-

Fonds ‘regioselectie’: de LFH heeft de regioselecties een x-aantal jaar gesubsidieerd,
waardoor dit naar KBHB-niveau werd getild. De ganse werking van deze selecties ligt in
handen van de KBHB. Regio’s hoeven hier niet meer aan bij te dragen.

Een clubsecretaris merkt op dat een goede financiering aan de basis van de start van een dergelijk
project zou moeten liggen zodat dit niet op de kosten van de clubs/leden moet gebeuren. De fondsen
voor de jeugd- en regioselecties zouden ook perfect vanuit sponsoring moeten kunnen komen.
Clubsecretarissen vragen zich tevens af of er een plan is voor 2021-2022. Er is frustratie omdat er
geen toekomstvisie is. Ook de vraag naar een plan voor sponsoring treedt op de voorgrond. Bart
Danhieux geeft aan dat er op dit moment twee personen voor de KBHB op zoek zijn naar sponsoring.
De financiële situatie van de KBHB is geëindigd op een positief resultaat voor 2019.
Alain Brys (HC Schoten) vraagt of de federaties zelf hun reserves zullen aanspreken; Bart Danhieux
geeft aan dat hij dat graag zou willen, maar dat dit vanuit de VHV niet zal gebeuren als de LFH
weigert om haar deel na te komen. Bart Danhieux vindt dat de VHV meer zou moeten kunnen
investeren in de KBHB dan momenteel gebeurt. Ook wil men graag specifieker zien waar de
budgettering rond de selecties aan wordt besteed (aan welke/hoeveel tornooien nemen we deel,…).
Er wordt de vraag gesteld hoe het PUC tot de 12 euro gekomen is en hoe de verdeelsleutel er exact
uit ziet.
David van Dorpe (Apolloon Kortrijk) drukt uit dat hij het spijtig vindt dat Alex De Brauwer al 3
opeenvolgende keren afwezig is op een Statutaire/Buitengewone/Bijzondere Algemene Vergadering.
Tina Muyllaert beantwoord deze opmerking door mee te delen dat Alex momenteel in het ziekenhuis
verblijft.
Er wordt opgemerkt dat de VHV en LFH geleend hebben aan de KBHB en dat deze gelden in de
toekomst terugbetaald zullen moeten worden. De vraag is echter hoe deze input eruit zal zien.
De vraag komt of er iemand eigenlijk opvolgt of jeugdspelers al dan niet doorstromen naar de
nationale ploeg. Er wordt kritiek geuit dat de solidariteitsbijdrage eigenlijk aangewend wordt om
Belgische spelers die in het buitenland spelen te financieren en buitenlandse clubs beter te maken.
Kris Geens (HV Uilenspiegel) pareert deze opmerking en stelt dat deze spelers beter worden en zo
ook onze nationale ploeg naar een hoger niveau kunnen tillen. De volgende vraag luidt of al deze
jeugdselecties wel echt nodig zijn op KBHB-niveau, zeker voor de jongsten (M15)? Jelle geeft meer
duiding hierrond.
Tot slot geeft een clubsecretaris aan dat er een beleidsplan mist terwijl dit een absolute must is voor
verenigingen en voor een duidelijke toekomstvisie kan zorgen.
Erwin gaat over naar het overzicht van de verdeling van de budgetten voor selectiewerking obv
planning. Het is niet zo dat de volledige kosten zullen gedragen worden door de solidariteitsbijdrage.
De RvB vraagt het akkoord van de clubs om nationale jeugdselecties te financieren met een principe
van solidariteitsbijdrage. Er zal dus een beroep gedaan worden op de clubs, maar niet noodzakelijk
op de wijze zoals die hier en nu wordt gepresenteerd.
➔ De RvB wil een stemming hierover; 7 clubs stemmen voor, 44 clubs stemmen tegen: de
vergadering gaat dus niet akkoord.
Een clubsecretaris stelt de volgende ‘deal’ voor: de clubs financieren in een bepaalde periode, maar
tegen diezelfde periode moet de VHV een beleidsplan klaar hebben.
Op de solidariteitsbijdrage staat een tijdslimiet van een periode van 2 jaar.
De discussie wordt hierbij voorlopig afgesloten, men zal opnieuw moeten gaan samenzitten met de
KBHB en LFH.
5. MEDEDELINGEN VAN DE VHV
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Tina Muyllaert vermeldt dat officials die niet door de regio (of andere) worden aangeduid,
doorgegeven moeten worden aan Tessa Leeten zodat zij deze kan toevoegen aan de wedstrijden in
het VHV-platform, zodat ook voor deze officials alles correct en volledig geregistreerd kan worden.
6. CONTROLE VAN DE AANWEZIGHEDEN
Er wordt gesteld dat niemand naar buiten is gegaan gedurende de vergadering en zodoende alle
leden nog aanwezig zijn.
7. SLUITING VAN DE VERGADERING DOOR DE VOORZITTER
Voorzitter Bart Danhieux sluit af met de volgende mededelingen:
-

Er zal worden gecrediteerd, maar clubs hebben wel reeds gebruik gemaakt van de gratis
tickets ten gevolge van de solidariteitsbijdrage. Hiermee zal rekening gehouden worden in
de opmaak van de creditnota’s.

-

Coronavirus: er zullen waarschijnlijk ernstige maatregelen genomen worden voor de
competitie dit weekend (14-15 maart 2020). Meer uitleg volgt snel.
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