VERSLAG STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING VHV 2020
Maandag 07 september 2020, 20u30, digitaal via Teams

Aanwezigen RvB: Bart Danhieux, Tom Lovink, Erwin Dirkx, Marc Vander Mierde, Raf Baudewijn, Jan
Stryckers, Tim Mogal, François Mulleners, Giannoula Tsakitzidis
Ambtshalve aanwezig: Patrick Boes
Secretariaat: Hub Maes, Els Bal, Tessa Leeten, Linde Panis
Verontschuldigd: Alex De Brauwer
1. AANTEKENING AANWEZIGHEDEN (19u30)
Aanwezig:
Regio AVB: HV Uilenspiegel, HC Welta Mechelen, DHW United Antwerpen, Olse Merksem HC,
Brasschaat HC, HvH Zandvliet, HC Rhino, HC Atomix, Sasja HC, GBSK Handbal, HC Schoten,
Handbalclub Eagles Aarschot, HC Heist o/d Berg, HC Leuven 2019
Regio Limburg: HC Maasmechelen ‘65, Sporting Pelt, 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, Sezoens Achilles Bocholt, HC Hades
Hamont-Achel, HHV Meeuwen, Real Kiewit, HV Lommel, Hestia Bilzen, Handbal Lummen,
Handbalclub Beringen
Regio Oost-West: Brabo Denderbelle, HC Attila Temse, HC DB Gent, Handbalclub
Dendermonde, Apolloon Kortrijk, HC Aalst, Handbalclub Izegem, Handbalclub Thor, Elita
Buggenhout, HBC Evergem, HK Waasmunster, Desselgemse HC, Handbalclub Roeselare, HC
Eeklo, HC Groot Berlare, DHC Waasmunster, HC Olva Brugge, Handbal Lokeren, Elita Lebbeke
Afwezig:
Regio AVB: HC Duffel, HC ’t Noorden, Handbalclub Lier
Regio Limburg: /
Regio Oost-West: Handbalclub Harelbeke, HC Tielt-Aarsele
Na de aantekening van de aanwezigheden zijn er 52 stemgerechtigde clubs aanwezig. De gewone
meerderheid is bijgevolg 27 stemmen.

2. OPENINGSWOORD DOOR DE VOORZITTER
Voorzitter Bart Danhieux bedankt de clubs voor hun creativiteit tijdens de lockdown-periode en hun
begrip tav de competitiewijzigingen die we zowel eind vorig seizoen als het aan begin van dit nieuwe
seizoen (uitstel van de competitiestart) wegens de Coronapandemie hebben moeten doorvoeren.
Tina Muyllaert diende een tijd terug haar ontslag als secretaris-generaal in. Bart bedankt haar voor
het goede geleverde werk. Ook aan Alex De Brauwer, die zijn mandaat als penningmeester heeft
neergelegd, wordt een woord van dank gericht. Voor beide functies staat er momenteel een vacature
open, we hopen deze zo snel mogelijk in te vullen.
In april heeft men de beslissing genomen om Patrick Boes deeltijds in dienst te nemen als secretarisgeneraal ad interim. Een van zijn taken was om een evaluatie te maken van de financiële situatie
van de VHV. Bart bedankt Patrick voor de rol die hij op zich heeft willen nemen, voor alle energie
die hij hierin steekt en voor de huidige opvolging en toekomstige overdracht van het secretariaat
naar de nieuwe algemeen manager toe.
Inzake de Covid19-maatregelen die we als federatie genomen hebben, vermeldt Bart dat er op KBHBniveau een Covid19-Cel in het leven geroepen is die continu de situatie opvolgt, beoordeelt en
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adviezen formuleert naar de federaties toe. Ze probeert kort op de bal te spelen en zo goed mogelijk
aan te passen aan de federaal opgelegde maatregelen. Gezien sommige clubs zich niet zo goed aan
de maatregelen houden, doet Bart nogmaals een oproep om de maatregelen strikt te respecteren!
Concrete suggesties en/of vragen mag men steeds doorgeven aan Jelle Vonckx.
Na de laatste Bijzondere Algemene Vergadering van maart 2020, heeft Bart besloten om zijn ontslag
als voorzitter van de RvB van de VHV in te dienen. Deze voornaamste reden van deze beslissing ligt
bij tijdsgebrek. Bart benadrukt dat er een betere samenwerking moet komen om het handbal op alle
vlakken groter te maken en roept iedereen op om stil te staan bij de situatie waarin onze sport zich
bevindt. Hij blijft wel lid van de RvB van de VHV en bedankt de andere leden voor hun inspanningen
en ondersteuning, alsook de mensen van wie hij op een positieve feedback/kritiek heeft ontvangen.

3. AANVAARDING NIEUWE CLUBS/ONTSLAG CLUBS
HC Leuven 2019 wordt unaniem aanvaard als officiële club van de VHV.

4. VERSLAG VAN DE COMMISSARIS
Het verslag van de commissaris, Jonas Hoof (HC Attila Temse), wordt gedeeld met alle aanwezigen.
De commissaris bevestigt hierin dat hij op 19 mei 2020 de boekhouding van de vzw Vlaamse
Handbalvereniging op onregelmatigheden heeft gecontroleerd en dat hij na nazicht van balansen,
exploitatierekeningen, banksaldo’s en bewijsstukken de boekhouding als correct beschouwt en
dientengevolge voorstelt de Raad van Bestuur te ontheffen.

5. FINANCIEEL VERSLAG EN GOEDKEURING VAN DE JAARREKENINGEN 2019
Het resultaat is negatief. De grootste oorzaken van het tekort zijn te wijten aan teruggevorderde
subsidies of inkomende subsidies waarvan het bedrag lager ligt dan begroot. Aan de uitgavenzijde
vinden we oorzaken in een hoger dan begrootte loonkost, (her)aanwerving, vervroegd terugkomen
uit ziekteverlof en verhoogd vakantiegeld.
De stemming inzake het financieel verslag en goedkeuring van de jaarrekeningen 2019, levert een
meerderheid op. De vergadering is dus akkoord met de resultaatsverwerking van het afgelopen
boekjaar.

6. ONTHEFFING VAN DE BESTUURDERS
De stemming inzake de ontheffing van de bestuurders, levert een meerderheid op. De vergadering is
dus akkoord om de bestuurders te ontheffen.

7. ONTHEFFING VAN DE COMMISSARIS
De stemming inzake de ontheffing van de commissaris, levert een meerderheid op. De vergadering
is dus akkoord om de commissaris te ontheffen.

8. AANPASSING LEDENBIJDRAGEN (indexatie)
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De ledenbijdragen zullen aangepast worden op basis van het indexcijfer.

9. AANWIJZING NIEUWE COMMISSARISSEN VOOR DE REKENINGEN 2020
Er zijn twee kandidaten om de rekeningen van het boekjaar 2020 te controleren, zijnde Stephan
Vandebeeck (Sporting Pelt) en Rudi Sas (HV Uilenspiegel).

10. VOORSTELLING EN VERKIEZING/ONTSLAG V/D LEDEN V/D RAAD VAN BESTUUR
Er zijn dit jaar geen personen die ontslag moeten nemen. Er zijn wel twee kandidaten om een
mandaat op te nemen in de Raad van Bestuur van de VHV. Hun cv en motivatiebrief werd per mail
bezorgd aan de clubsecretarissen.
Kandidaat Kristof Briers stelt zichzelf voor en geeft duiding bij zijn kandidatuur.
Kandidaat Luc Tack laat zich verontschuldigen voor deze SAV.
De stemming inzake de verkiezing van de leden van de Raad van Bestuur, levert een meerderheid op
voor beide kandidaten. De vergadering is dus akkoord om beide kandidaten een mandaat te laten
opnemen in de Raad van Bestuur van de VHV.

11. MEDEDELINGEN VAN DE VHV
Patrick Boes roept nogmaals op om de maatregelen inzake Covid19 zoals medegedeeld na te leven
en beantwoordt nog enkele vragen hieromtrent.
De procedure om een nieuwe algemeen manager aan te werven is lopende. De vacature loopt nog
tot en met 07 september 2020. Er is reeds een behoorlijke respons en de selectie start weldra.

12. SLUITING VAN DE VERGADERING DOOR DE VOORZITTER
Voorzitter Bart Danhieux dankt iedereen voor de vlotte manier van werken en voor zijn/haar
deelname aan deze eerste virtuele Statutaire Algemene Vergadering. De vergadering wordt gesloten.

Bart Danhieux (voorzitter RvB VHV)
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