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1 Clubnieuws
1.1 Wijzigingen
1.1.1 Atomix Haacht
Luc De Weerdt
0486/325473
lucdeweerdt45@gmail.com

1.2 Ontslagen door de club
1.2.1 Hannibal Tessenderlo
Tina Carremans (68519)
Jeroen Geyskens (76670)
Tom Troonbeeckx (46811)
Hannelore Vaes (72090)
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2 VHV – BHB mededelingen
2.1 Proficiat aan HKW Waasmunster en Olse Merksem
Proficiat aan Olse Merksem, kampioen in Liga dames!
Proficiat aan HKW Waasmunster, kampioen in Liga heren 2!

2.2 J14 en M14 Eindronden
2.2.1 Eindronde J14 zaterdag 6 mei in Maasmechelen
Organisator : HC Maasmechelen ’65 - secretariaat.hcmm@hotmail.com – 0484 84 99 27
Locatie : Sporthal De Kommel, Olympialaan 4, 3630 Maasmechelen, (089) 741 415
Waarnemers Cel competitie : Christoph Claes, Marc Vander Mierde
De poule-indeling werd bepaald door lottrekking.
Poule A :
Limburg 1 : Sporting Nelo
AVB 2 : HC Schoten
Oost-West 1 : HBC Izegem
Poule B :
Limburg 2 : Hubo Initia Hasselt
AVB 1 : HC Atomix Putte
Oost-West 2 : HBC Evergem
Programma poules - wedstrijden van 1x20’
1 team time-out per wedstrijd van 20’ is toegestaan
12u30
W1 : Sporting Nelo – HC Schoten
13u00
W2 : Initia Hassel– Atomix Putte
Bij gelijkspel wordt getost wie verder gaat als verliezer in het programma of als winnaar. Ieder krijgt evenwel 1
punt.
13u30
W3 : HBC Izegem – verliezer W1
14u00
W4 : HBC Evergem – verliezer W2
14u30
W5 : HBC Izegem – winnaar W1
15u00
W6 : HBC Evergem - winnaar W2
Kruiswedstrijd 3de van elke poule – wedstrijdduur 1x20’
15u40
W7: 3de poule B – 3de poule A
Kruisfinales – wedstrijdduur 2x15’ (5’ pauze) (geen team time-out)
De eerste 2 van elke poule plaatsen zich voor de kruisfinales
16u15
W8 : 1ste poule A - 2de poule B
17u00
W9 : 1ste poule B - 2de poule A
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De winnaar van elke kruisfinale plaatst zich voor jeugdfinale op zondag 21 mei in De Bist, Wilrijk.

2.2.2 Eindronde M14 zondag 7 mei in Wilrijk
Organisator : HV Uilenspiegel – Kris Geens – 03 353 38 03
Locatie : Sporthal De Bist, Koningin Elisabethstraat 7, Wilrijk
Waarnemer Cel competitie : Guido Moeyersoons
Schema 4 ploegen - wedstrijdduur 2x15’ (5’ rust) – geen time out
A : HV Uilenspiegel
B : Limburg 1 : HB St-Truiden
C : HC Schoten
D : Limburg 2 : Achilles Bocholt
4 ploegen.
13u00 W1 : HV Uilenspiegel – St-Truiden
13u45 W2 : HC Schoten – Achilles Bocholt
Bij gelijkspel wordt er getost wie er verder gaat in het speelrooster als ‘winnaar’. Elke ploeg krijgt 1 punt voor
de rangschikking.
14u30 W3 : winnaar W1 - verliezer W2
15u15 W4 : winnaar W2 - verliezer W1
16u00 W5 : verliezer W1- verliezer W2
16u45 W6 : winnaar W1 - winnaar W2
De 2 eerste ploegen in de rangschikking spelen de VHV- jeugdfinale op zondag 21 mei in Wilrijk.
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2.3 VHV Jeugdfinales zondag 21 mei Wilrijk
Sporthal De Bist, Koningin Elisabethstraat 7, Wilrijk
Organisator : HV Uilenspiegel – DHW Antwerpen
Categorieën : J14, M14, J16, M16, M19, J18. Het programma van de finales is afhankelijk van de deelnemende
ploegen. Het programma wordt op maandag 8 mei ten laatste bekend gemaakt.
De ploegen die Vlaams kampioen worden bij de M14, M16 en M19 zijn meteen ook Belgisch kampioen.
Zijn reeds geplaatst voor de finales :
M19 : DHC Meeuwen, Sporting Nelo
J18 : HBC Izegem, Elita Lebbeke
M16 : HV Uilenspiegel, HC Schoten
J16 : HV Uilenspiegel, Sporting Nelo
Opmerkingen
1. De wedstrijden worden gespeeld volgens de VHV-reglementen (art. 637).
2. Lidkaart en identiteitskaart (+12j) van de spelers moeten 30’ voor de aanvang van de wedstrijd op het
wedstrijdsecretariaat voorgelegd worden, samen met de spelerslijst met de namen van alle
deelnemende spelers, hun lidnummer en shirtnummer!
3. Aan de deelnemende ploegen wordt een ledenlijst opgestuurd met de aangesloten spelers die in
aanmerking komen om deel te nemen aan de eindronde. Deze zou op voorhand nagekeken moeten
worden door de club zelf, ten einde vergissingen te vermijden op de wedstrijddag zelf of daarna.
4. De deelnemende ploegen zorgen voor 1 tafelofficial en brengen 2 stellen truitjes mee.
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2.4 KBHB Jeugdfinales zaterdag 27 mei Visé
De KBHB jeugdfinales vinden plaats in Visé op zaterdag 27 mei 2017.
13u : J14
15u : J16
17u : J18
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2.5 Handbal Nederland 10 juni – workshops !
Op zaterdag 10 juni vindt de derde Nationale Handbaldag plaats in Nederland.
Dit jaar is sporthal De Maaspoort in Den Bosch opnieuw dé plek voor handballiefhebbers om naartoe te gaan. Er
is een veelzijdig programma samengesteld met een boeiend Handbalcongres, de ALV van het NHV, twee Strong
Men Handball Bootcamps, diverse sportieve side events en als afsluiter de oefeninterland van Nederland-België.
Kom ook en beleef samen met veel andere handballiefhebbers uit Nederland én België deze inspirerende en
energieke Handbaldag!
Handbalcongres 10:00 – 15:00 uur
Vanaf 9:00 uur word je in De Maaspoort van harte welkom geheten bij het Handbalcongres. Na een
plenaire opening door de voorzitters van het NHV en de Vlaamse Handbal Vereniging (VHV) om 10:00
uur volgt er een boeiende presentatie door de firma Searchuser over Digitale Marketing. Vervolgens
kun je kiezen voor deelname aan één van de drie workshops:
1: Jeugdhandbal
2: Digitale marketing
3: Jongens Handballen!
Elke workshop duurt totaal circa 3 uur en bestaat uit twee delen. Het ochtenddeel is vooral theoretisch van aard.
Tijdens het middagdeel (wanneer ook de ALV van het NHV plaatsvindt) is de groep deelnemers kleiner en er zal
daarom meer verdieping en interactie zijn. Het congres wordt rond 15:00 uur afgesloten. Meer informatie over
de workshops volgt nog.
Ook de Belgische handbalverenigingen zijn uitgenodigd om aan het Handbalcongres deel te nemen! Als je je
aanmeldt voor het Handbalcongres, dan ontvang je op 10 juni a.s. in de ochtend bij de registratiebalie een gratis
toegangskaart voor de oefeninterland Nederland – België (Heren).
Handbalplein 13:00 – 16:00 uur
Net als in 2016 hebben we naast De Maaspoort ook dit jaar weer een gezellig handbalplein ingericht
met allerlei leuke, sportieve attracties. Jong en oud zijn van harte welkom om hier (gratis) aan deel te
nemen!
Oefeninterland Heren Oranje Nederland – België 16:00 – ca. 17:15 uur
Programma Nationale Handbaldag 2017 in het kort:
Onderstaand vind je in één tabel een samenvatting van de Nationale Handbaldag 2017

Inschrijvingen en vragen?
Heb je nog vragen over de Nationale Handbaldag? Neem dan contact op met de NHV Servicedesk via
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het contactformulier of via telefoonnummer 026-7071420.
Maximum 5 personen per club kunnen zich inschrijven.
Inschrijven is mogelijk via http://www.formulier.handbal.nl/view.php?id=210076

2.6 17-18 juni 2017 – KBHB Topbijscholing
Locatie : Louvain-La-Neuve
Programma : concrete informatie volgt nog! Onder andere Monique Tijsterman zal aanwezig zijn als docent!
Niveau : trainers A
Erkenning : alle trainerslicenties, sporttechnische jeugdcoördinatoren.
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3 Wedstrijdinformatie
3.1 Play Offs Regio dames 6 mei 2017
Organisator : RCL – Tony Bielen – 0496/424152
Locatie : Sporthal Kuringen, Grote Baan 171, 3511 Kuringen
Waarnemers : Tony Bielen, Jos Jannis of Michel Vandebeeck
Deelnemers :
Limburg : Callant Tongeren
AVB : Groot-Bijgaarden SK
Oost-West : Brabo Denderbelle
Programma - wedstrijden van 1x30’
13u30
14u15
15u00
15u45
16u30
17u15

W1:
W2:
W3:
W4:
W5:
W6:

Tongeren - GBSK
GBSK - Denderbelle
Denderbelle – Tongeren
GBSK – Tongeren
Denderbelle - GBSK
Tongeren – Denderbelle

Richtlijnen :

1. Iedere ploeg speelt tijdens het tornooi tegen iedere tegenstander 2 wedstrijden van 30 minuten. Iedere
ploeg speelt per tornooi dus 4 wedstrijden van 30 min.

2. Per wedstrijd van 30 minuten wordt een nieuw wedstrijdblad gebruikt. De bestraffing (gele kaarten, 2
min en rode kaarten) geldt enkel voor de betrokken wedstrijd.
3. 1 time-out (1’) per ploeg per wedstrijd van 30 minuten is toegestaan.
4. Voor de start van de eerste wedstrijd die 2 ploegen tegen elkaar spelen tijdens een tornooi, wordt er
getost welke ploeg deze wedstrijd mag starten. De andere, niet-startende, ploeg start dan bij de 2de
wedstrijd die ze tegen elkaar spelen tijdens hetzelfde tornooi.
5. Er wordt steeds gewisseld van speelhelft in de 2de match tegen dezelfde ploeg. Dus als je de eerste match
aan een kant speelde, speel je de 2de match tegen diezelfde ploeg aan de andere kant.
6. De betrokken ploegen leveren zelf de tafelofficials (volgens principe: thuisploeg - bezoekende ploeg).

7. Bij diskwalificatie en blauwe kaart is de normale strafprocedure van kracht.
8. Rangschikking :
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B. Per wedstrijd worden 2 punten toegekend. Zij worden verworven door de overwinnende ploeg, of
bij gelijkspel tussen beide aanwezige ploegen verdeeld.
C. Wordt als 1ste gerangschikt na de reguliere kampioenschappen:
1. de ploeg met het meeste aantal punten, behaalt 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, 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) heeft;
4. indien nog steeds gelijke stand, de ploeg met de meest gescoorde doelpunten op het speelveld
van de ploeg die nog steeds mede gelijk staat;  Is niet van toepassing gezien er in tornooivorm en
op neutraal speelveld gespeeld wordt.
5. bij nog steeds gelijke stand, de ploeg met het hoogste doelgemiddelde (quotiënt van het aantal
gemaakte- en het aantal tegendoelpunten);
6. is er dan nog steeds geen beslissing gevallen, wordt er een testwedstrijd gespeeld op neutraal
terrein; eindigt deze wedstrijd onbeslist, dan worden de bepalingen van art. 634 B.2. toegepast.
Dit geldt ook wanneer er meer dan twee ploegen met een gelijk aantal punten eindigen.
9. Na afloop worden de wedstrijdbladen ingediend bij de VHV.
10. De organisator zorgt voor
a. Verfrissingen voor de ploegen
b. Terreinafgevaardigde.
c. Maaltijden SR’s en waarnemers die langer dan 3u aanwezig zijn
d. Uitbetaling van de SR’s
e. Doorbellen van de uitslagen
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3.2 Programma weekend 6/5/2017
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4 Scheidsrechters, waarnemers en tafelofficials
4.1 Weekend 13/5/2017
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5 Verslagen comités/ commissies
5.1 VERSLAG STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING 2017
Vrijdag 24 maart 2017, 20h, Berchem
Aanwezigen RvB. : W. Vos (Vz), , F. Soetaert, Freddy Lievens, P. De Mot, C. Claes, E. Dirckx, B. Danhieux, F.
Mulleners, T. Mogal, M. Vander Mierde, J. Strijkers
Secretariaat: E. Bal, G. Vertommen, K. De Backer, L. Panis, E. Dupain, L. Van Geneugden. J. Vonckx
Verontschuldigd: A. Vertommen (Pm.), F. D’Hanis
1. NAZICHT VAN DE VOLMACHTEN (19u45 - 20u00)
2. AANTEKENING AANWEZIGHEDEN (20u00)
Aanwezig :
Regio AVB: HV Uilenspiegel, DHW Antwerpen, Olse Merksem, HC Brasschaat, HvH Zandvliet, Welta Bonheiden,
HC Rhino, HC Schoten, HC Atomix, GBSK, HC Leuven, HC Aarschot, KV Sasja, Welta, HC Heist op den Berg
Regio Limburg : Maasmechelen, Sp. Nelo, Hubo I Hasselt, Callant Tonqeren, HV Arena, Kreasa Houthalen, HC
Overpelt, DHC Overpelt, DHC Meeuwen, A. Bocholt, Had. Hamont Achel, Handbal Bilzen, RS Gingelom, HB SintTruiden, P.Kortessem
Regio Handbal Oost-West: Brabo Denderbelle, HC Attila Temse, DB Gent, HBC Dendermonde, HC Aalst, HC
Buggenhout, HBC Evergem, HKW Waasmunster, DHC Waasmunster, HKW Lokeren, Elita Lebbeke, HC
Desselgemse, Knack Roeselare, Olva Brugge, A. Kortrijk, HBC Izegem
Vertegenwoordigd :
- Regio AVB:
- Regio Limburg : HB Tessenderlo, HHV Meeuwen, Real Kiewit, HV Lommel
- Regio Handbal Oost-West:
Afwezig :
- Regio AVB: ’T Noorden, HC Duffel
- Regio Limburg :
- Regio Handbal Oost-West: Thor Middelkerke, HC Eeklo, Groot Berlare, DHT Middelkerke
Na de aantekening der tegenwoordigheid waren er 50 stemgerechtigde clubs aanwezig en vertegenwoordigd. Er
kunnen aanvankelijk dus 50 stemmen worden uitgebracht. De gewone meerderheid is 26 stemmen. De 2/3e
meerderheid is 34.
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3. OPENINGSWOORD DOOR DE VOORZITTER
Beste clubs,
Laat me maar meteen met de deur in huis vallen. 2016 was een moeilijk jaar voor de Vlaamse Handbalvereniging.
Financieel is dit waarschijnlijk een van de moeilijkere jaren geweest voor onze federatie. Door onzekere
subsidies, maar ook door de investeringen die wij als federatie gedaan hebben, sluiten we af met een over te
dragen verlies van 8.500 euro. Deze investeringen liggen in administratieve vereenvoudiging voor de clubs
(ledenadministratie, verzekeringen, …) en de federatie (organiseren van de competities, aanduidingen
scheidsrechters, communicatie, KBHB structuur…). Verder merken we dat onze clubs onze manier van werken
zeker niet optimaal vinden. In de globaliteit krijgen wij van jullie een 6 op 10, en geven jullie duidelijk aan dat
er een aantal dingen anders MOETEN gaan gebeuren. Als voorzitter van de Vlaamse Handbalvereniging wil ik
daarom ook openlijk mea culpa slaan. Ik wil dat jullie vandaag een transparant beeld krijgen van de huidige
situatie van onze federatie, zodat jullie merken dat we maar al te goed weten waar de werkpunten zitten. Dit
zijn werkpunten, die we niet verdoezelen en waarmee we aan de slag gaan met een plan van aanpak. Ons
hoofddoel is de federatie verder te oriënteren naar service naar haar leden toe. We streven naar een begroting
in evenwicht, geen overschot omdat we denken dat er nog een aantal investeringen dienen te worden gedaan om
klaar te zijn voor de uitdagingen in de toekomst.
Maar 2016 was niet alleen een moeilijk jaar. 2016 was voor de Vlaamse Handbalvereniging ook een hoopvol jaar.
Iets wat in het verleden nooit denkbaar was is gebeurd. De Koninklijke Belgische Handbalbond heeft eindelijk
een eigen entiteit. Met een onafhankelijk voorzitter en twee onafhankelijke bestuurders kan er eindelijk op dit
niveau gebouwd worden ZONDER te verzanden in de eeuwige Vlaams-Waalse discussie. Naast deze “governance”
inspanningen wordt er nu werk gemaakt van een financieel onafhankelijke KBHB met als doel zelfs een
omgekeerde beweging. De KBHB wordt in de toekomst een katalysator om de federaties te ondersteunen. Er
wordt hard gewerkt aan een plan om dit te verzekeren en de doelstelling is om dit eind volgend seizoen te
verwezenlijken. Ook onze dames en jonge dames staan terug op de kaart en kregen zelfs een eigen naam: de
Black Arrows. Voor de VHV mag dit geen eendagsvlieg zijn en binnen de KBHB zijn wij katalysator voor het plan
achter de dameswerking. Dit allemaal in het kader: Tophandbal moet er zijn voor ALLE handballers. De keuze om
onze wedstrijden centraler in België (meerbepaald in Leuven) te organiseren en om een deel van de inkomgelden
van de KBHB DIRECT te laten terugvloeien naar de federaties en de clubs moet dit alleen nog maar versterken.
Ook aan de basis komen de eerste bloemen piepen. Wij zijn blij dat we in de afgelopen Olympiade 19 nieuwe
jeugdkernen/satellietclubs hebben kunnen verwelkomen. Verder kregen we van Sport Vlaanderen groen licht om
twee domeinen op breedtesport verder uit te werken: Streethandball en Fithandbal. Naast de financiële extra
die hier subsidiair tegenover staan zijn dit twee instrumenten die we willen inzetten om jullie als club te
ondersteunen in jullie werken op vlak van leden, vrijwilligers en sponsorwerving. Maar Street- en Fithandbal zijn
ook vitaal voor de creaties van nieuwe clubs en op zich zelf staande vermarktbare tools.
Ik wens jullie allen een goede vergadering en een goed vervolg in 2017. Wij zullen er als federatie de komende
maanden alles aan doen om dichter bij jullie te staan. Wij willen de noden die jullie hebben op een snelle en
efficiënte manier helpen oplossen. We willen de handbalwereld in Vlaanderen de juiste tools aanreiken om
zichzelf te versterken, zowel binnen de huidige clubs als in nieuwe clubs doorheen GANS Vlaanderen.
Met sportieve groet,
Wim Vos
Voorzitter Vlaamse Handbalvereniging

4. AANWIJZING VAN 2 STEMOPNEMERS
Er worden 2 stemopnemers aangewezen, Kris Geens (HV Uilenspiegel) en Alberik Van Der Elst (HBC Brabo
Denderbelle vzw).
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5. AANVAARDING NIEUWE CLUBS/ONTSLAG CLUBS
1.

Satellietclubs met moederclub (toegetreden leden)
1. 449 – Handbal Lummen (onafhankelijk)
2. 450 – HC Peer (HV Arena)

Toegetreden leden worden niet gestemd op de AV.
6. FINANCIEEL VERSLAG EN GOEDKEURING VAN DE JAARREKENINGEN 2016
Verantwoordelijke van de financiële cel (Tim Mogal) geeft toelichting bij de jaarrekening en het resultaat,
goedgekeurd door de RvB op 6 maart 2017 en per mail medegedeeld aan de clubs.
Het operationeel resultaat van het boekjaar 2016 is negatief en bedraagt: -65.334,12 Euro. Wat de
resultaatsbestemming betreft wordt voorgesteld om het negatieve resultaat in mindering te brengen van het
bedrag van de overgedragen resultaten van de vorige boekjaren (27.242,14 Euro). De bestemde fondsen
selectiewerking en het fonds EK/WK organisatie werden onttrokken aan het eigen vermogen (aangezien de
organisatie van topsport vanaf dit jaar bij de KBHB zit). Dit alles brengt het over te dragen resultaat op: -8091,98
Euro
De Algemene Vergadering keurt de jaarrekeningen 2016 unaniem goed.
De Algemene Vergadering keurt de resultaatsbestemming 2016 unaniem goed.
7. VERSLAG VAN DE COMMISSARISSEN
Dhr. Jos Jannis leest voor:
“Hiermee bevestigen ik, Jos Jannis, dat wij op 17 maart 2017 de boekhouding van de vzw Vlaamse
Handbalvereniging
op
onregelmatigheden
hebben
gecontroleerd.
Na
nazicht
van
balansen,
exploitatierekeningen, banksaldo’s en bewijsstukken verklaren ik dat de boekhouding correct werd gevoerd en
de nodige documenten en stukken aanwezig zijn. Daarom beschouwen ik de boekhouding als correct en
dientengevolge stellen ik voor de Raad van Bestuur te ontheffen”
8. ONTHEFFING VAN DE BESTUURDERS
De Algemene Vergadering ontheft de bestuurders unaniem.
9. ONTHEFFING VAN DE COMMISSARISSEN
De Algemene Vergadering ontheft de commissarissen unaniem.
10. JEUGDSPORTFONDS
Het JSF staat, net zoals de VHV, voor een nieuwe Olympiade waarbij het beheerscomité de nieuwe uitdagingen
waar de VHV en de clubs voor staan niet uit de weg wil gaan. Vandaar dat ik het zodadelijk wil hebben over het
nieuwe beleidsplan van het JSF en niet zozeer wil terug kijken naar het verleden.
Maar vooraleer ik daar op in ga, hoe zit het met de cijfers en subsidies van het JSF?
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Zoals jullie weten gebeurde in januari jongstleden de afrekening van de clubsubsidies van het jaar 2016. Het
beheerscomité besliste daarbij geen herverdeling van de subsidies te doen maar de reservepot te vergroten.
Waarom? Omdat wij al te horen kregen in een bilateraal gesprek dat de kans heel groot was dat we minder
subsidies zouden krijgen. Hoeveel? Daar hadden we geen idee van op dat moment.
Dat weten we nu wel : uiteindelijk krijgen we voor het jaar 2017 : 101.904 euro subsidies toegewezen. In feite
bedraagt de subsidie 115.000 euros maar er werd bij elke federatie een correctiefactor toegepast waarbij ons
bedrag op een 101.904 euro uitkomt; Dit is, jammer genoeg, beduidend minder dan de 140.897 euro die we vorig
jaar hebben gekregen.
De feedback die de Selectiecommissie hiervoor opgeeft is onder andere de volgende :
Ze vinden ons JSF nog steeds een goed project. Ze waarderen ten zeerste de aandacht voor de omkadering die
we voorzien in de clubs maar ook de inclusie van kansengroepen.
Maar ze vinden dat het subsidiebedrag te hoog ligt ten opzichte van het aantal jeugdleden dat wij hebben in
vergelijking met de andere federaties. Ze willen ook graag een grotere stijging van de jeugdleden zien. Vandaar
dat het aantrekken van nieuwe leden zo belangrijk is voor de VHV. Om jullie een beeld te geven van de stijging
van onze jeugdleden de voorbije jaren zie je hier een grafiek :
- het gaat over de leeftijd -20 jaar (dus tot en met M19). En je ziet bij de jongens een stijging van een kleine
600 leden in 5 jaar. Bij de meisjes een stijging van een 300 leden in 5 jaar.
Om terug te komen op de subsidies : Het beheerscomité heeft beslist om voor 2017 de reservepot van het JSF
aan te spreken en 15.000 euro hieruit te nemen om toe te voegen aan de totale subsidiepot voor de clubs, die
nu 159.208 euro bevat. Zo hopen we de overgang naar de mindere subsidies wat geleidelijker te maken. Maar
dit betekent nog altijd dat de subsidies die jullie mogen verwachten minder zullen zijn dan gehoopt. In april
krijgen jullie het subsidievoorstel waar jullie kunnen zien hoeveel jullie zullen krijgen.
Voor de nieuwe beleidsperiode 2017-2020 is het beheerscomité van volgende principes uitgegaan :
Er staan 4 waarden centraal :
- clubontwikkeling : de clubs helpen en sturen in hun ontwikkeling. Momenteel zijn we aan het bekijken
hoe we dat in de toekomst meer op maat van elke club kunnen doen. Verwachten we van elke club
hetzelfde? Vandaar dat we ook al aan iedere club gevraagd hebben hoe het zit met hun visie op hun
clubwerking.
- individuele ontwikkeling : het stimuleren van de ontwikkeling van elk individu, dus niet alleen speler,
maar ook trainer, scheidsrechters, medewerker… en noem maar op in de club is belangrijk.
- clubbeleving : een goede clubbeleving is essentieel voor het welvaren en ontwikkeling van elke club.
- voor iedereen : iedereen moet kansen krijgen om deel uit te maken van onze handbalgemeenschap.
Meer concreet wil het JSF dat doen door :
- een verbetering van het trainings- en begeleidingsniveau binnen de jeugdwerking : vandaar dat bv
ingezet wordt op de kwalificatie van de trainers, de sporttechnisch coördinator, de projectwerking,
begeleiding van jeugdscheidsrechters, gezond en ethisch sporten…
- een verbetering van de structuur, de organisatie en de beleving : hierbij wordt ingezet op het werken
met zowel een administratieve als een sporttechnische coördinator, de vrijwilligerscoördinator die er nu
bij komt en een belangrijke rol kan spelen in de club, de opleiding en begeleiding van JSR’s, de
doorstroming binnen de club…
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- spelgelegenheid voor iedereen : met voldoende ploegjes spelen zodat er niet teveel kinderen op de
bank zitten, inclusie van kansengroepen, de satellietclubs die het handbal dichter bij de kinderen met
brengen…
- verhoging van het aantal jeugdspelers : hierbij zijn bv. het voeren van promotie-acties, het werken
met een promotieplan en promotieverantwoordelijke
Nu, ik wil hier niet te diep op ingaan. Eind september, begin oktober zijn hierover al infosessies geweest. Ik zou
dan ook willen overgaan naar “De sterren van het JSF voor het jaar 2016”.
Zoals jullie weten, deelt het JSF ook ieder jaar sterren uit aan de clubs. Voor de bepaling hiervan, wordt rekening
gehouden met bepaalde prestaties in het JSF, maar ook met enkele bijkomende criteria zoals bv het aantal leden
bij de JM12, ledengroei tov seizoen ervoor...
Voor de uitreiking van de sterren zou ik graag de voorzitter van het beheerscomité, Patrick De Mot en onze
breedtesportcoördinator Katrien De Backer, willen uitnodigen.
Je kan maximaal 5 sterren behalen in het JSF. Vandaag willen we de clubs met 4 en 5 sterren even in de
bloemetjes zetten.
De 4 sterren clubs zijn : Elita, Atomix en Nelo.
Er zijn 3 clubs met 5 sterren :
Namelijk HC Schoten en HV Uilenspiegel Wilrijk
En voor de eerste keer : Achilles Bocholt
Ik wil tenslotte iedereen van harte bedanken voor de inzet die geleverd wordt voor de jeugdwerking. Ieder jaar
gaan we vooruit, ook al is het misschien traag en lijkt het zo niet altijd. Jeugdwerking is essentieel voor het
voortbestaan van ons handbal en verdient dus al onze aandacht. Aan alle clubmensen, trainers, ouders, helpende
handen, en natuurlijk onze spelertjes een welgemeende dank en hopelijk kunnen we samen verder groeien.
Linde Panis
11. Voorstel LEDENBIJDRAGEN en NIEUWE CLUBBIJDRAGE
Ledenbijdrage:
-12j competitief
Voorstel
= iedereen -12j die in
aanpassing
competitie speelt. JM 12
ledenbijdrage
tornooitjes zijn geen
competitie.
Verzekering
5,2
ledenbijdrage
5,8
Totaal VHV
11
Regiobijdrage
2

Recreatief lid
-12j
12j-16j
competitief

+16j competitief

13,52
8,48
22
2

20,8
13,2
34
2

Recreatief lid
vanaf 12 jaar

= JM12-JM10-JM8
tornooitjes,
multimove…
2,6
5,9
8,5
2

2,6
8,9
11,5
2

Niet-spelend

0
11,5
11,5
2

Clubbijdrage:
Niveau CLUB
Forfaitaire tussenkomst per club in de administratiekosten
Hierbij zal 21% BTW inbegrepen zijn
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Beneleague
Nationaal
landelijk (liga)
regionaal

2016
143,00
143,00
86,00
44,00

Aanpassing
145
145
85
45

21% BTW
30,45
30,45
17,85
9,45

Aanpassing
:Totaal te betalen
door de clubs
175,45
175,45
102,85
54,45

Inschrijvingsgeld per team
Aanpassing :
Er wordt voortaan 1 inschrijvingsgeld gevraagd per ploeg. Hier dient geen BTW op aangerekend te worden.
Volgende vroegere bijdrages zullen in dat geval niet meer gevraagd worden : 'inschrijvingsgelden competitie',
'wedstrijdbijdrage per seizoen', 'bijdrage per team' en 'reclame op uitrusting', 'bijdrage opleiding scheidsrechters.

Teaminschrijving competitie
BENELeague ploeg (deel VHV)
eerste nationale heren
tweede nationale heren
eerste nationale dames
tweede nationale dames
liga Heren 1
liga Heren 2
liga Heren 3
liga Dames
regio Heren
regio Dames
reserven dames
J18/M19
VHV J18 A
J/M16
VHV J16A

Aanpassing
800,00
1 620,00
1 355,00
1 355,00
740,00
1 020,00
740,00
560,00
530,00
420,00
420,00
435,00
90,00
115,00
55,00
80,00

Opwaardering dames : 1ste nationale dames tot niveau 2de nationale heren, 2de nationale dames tot niveau liga
heren 2.
Beker van België
Aanpassing :
Inschrijvingsgeld voor de Beker van België wordt per ronde bekeken en vervolgens opgeteld.
1/64e
1/32e
1/16e
1/8e
1/4e
1/2e

10
10
50
75
100
150

Dit betekent dat een ploeg die in de halve finale geraakt in totaal 395 euro betaalt, ongeacht of deze ploeg pas
later in de beker is moeten aantreden omdat hij vrijgesteld is was voor eerdere ronden. Ook deze ronden worden
meegerekend.
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Ploegen die snel uit de beker liggen, betalen dus minder dan voorheen.
Maximumbedrag inkomgelden
Aanpassing :
Het maximumbedrag inkomgeld dat een club mag vragen, wordt opgetrokken.
voorstel
1ste nationale heren
15
2de nationale heren en 1ste nationale
dames
12
2de nationale dames + liga 1 heren
10
Liga heren 2 en 3, liga dames, regio
8
Bijdragen ploeg voor JeugdSportFonds
Opwaardering dames : 1ste nationale dames tot niveau 2de nationale heren, 2de nationale dames tot niveau liga
heren 2.
dames 1ste nat
dames 2de nat
dames liga

1 150,00
700,00
350

Deze aanpassingen worden unaniem goedgekeurd.
12. BEGROTING 2017
De verantwoordelijke van de financiële cel (Tim mogal) licht het begrotingsvoorstel voor 2017 toe. Het totaal
van inkomsten en het totaal van de uitgaven bedraagt telkens 1.028.666,87 Euro en hiermee is de begroting in
evenwicht. De algemene vergadering hecht unaniem haar goedkeuring aan dit voorstel. Er zal in 2017 bijzonder
toegekeken worden om geen verder negatief resultaat te boeken.
13. BEGROTING 2018
De verantwoordelijke van de financiële cel (Tim mogal) licht het begrotingsvoorstel voor 2018 toe. Het totaal
van inkomsten en het totaal van de uitgaven bedraagt telkens 1.027.678,80 Euro en hiermee is de begroting in
evenwicht.
De algemene vergadering hecht haar goedkeuring aan dit voorstel.
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14. AANWIJZING NIEUWE COMMISSARISSEN VOOR DE REKENINGEN 2017
De nieuwe commissarissen zijn Eddy Reuvers (Kreasa Houthalen) en Patrick Boes (Pentagoon Kortessem)
15. WIJZIGING STATUTEN
De voorgestelde wijziging in de statuten werden goedgekeurd (46).
16. VERKIEZING/ONTSLAG V/D LEDEN V/D RAAD VAN BESTUUR
Stemming:
Tim MOGAL (42), Marc VANDER MIERDE (40), Freddy LIEVENS (45) en Bart DANHIEUX (45) worden verkozen
tot bestuurders van de VHV voor een mandaat van vier jaar.
17. MEDEDELINGEN VAN DE VHV
•
•
•

Survey
Fithandbal
Topsport en basis

18. CONTROLE VAN DE AANWEZIGHEDEN.
De Eric Dupain gaat over tot een 2° controle van de aanwezigheden.
Alle leden zijn nog aanwezig.
19. SLUITING VAN DE VERGADERING DOOR DE VOORZITTER
De VZ dankt iedereen voor hun komst, nodigt iedereen uit om nog een glaasje te drinken en sluit de vergadering.
Voor de VHV
Katrien De Backer
Verslaggever

Wim Vos
Voorzitter
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