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1 Clubnieuws
Nihil.

2 VHV – KBHB mededelingen
Bijzondere Algemene Vergadering 2020
De clubsecretarissen en de clubafgevaardigden die zullen deelnemen aan de BAV ontvingen op woensdag 09
december 2020 onderstaande e-mail met betrekking tot de Bijzondere Algemene Vergadering 2020. Indien u als
secretaris of clubafgevaardigde dit bericht niet ontvangen heeft, gelieve dit te melden aan
tessa.leeten@handbal.be.
Geachte mevrouw, heer,
Beste sportvrienden,
De Bijzondere Algemene Vergadering 2020 van de Vlaamse Handbalvereniging vindt plaats op dinsdag 15
december 2020, 20u00.
Deze vergadering zal opnieuw virtueel doorgaan omwille van de corona-crisis. Binnenkort zal de clubsecretaris
een uitnodiging (digitale link) ontvangen om in te loggen, tenzij er door de club een ander e-mailadres wordt
opgegeven. Belangrijk: er worden geen twee (of meer) logins per club aanvaard! Een ander e-mailadres
doorgeven kan nog tot donderdag 10 december, 22u00.
Vragen kunnen op voorhand, tot donderdag 10 december, 22u00, schriftelijk gesteld worden via het e-mailadres
van secretaris-generaal ad interim Patrick Boes (patrick.boes@handbal.be). Ook tijdens de vergadering zal de
mogelijkheid bestaan om vragen te stellen via de chatfunctie van Microsoft Teams. Vragen zullen zoveel mogelijk
‘live’ beantwoord worden, of er zal - indien dit niet mogelijk blijkt - nadien een schriftelijke toelichting komen.
Deze e-mail bevat verder nog de volgende bijlage:
-

Begroting 2021

We wensen u alvast van harte te bedanken voor uw medewerking en hopen u te begroeten op de Bijzondere
Algemene Vergadering!

Deadline verantwoording subsidie JSF 2020
BELANGRIJK! De deadline voor de verantwoording van de subsidie van het JSF 2020 nadert en loopt af op 31
december 2020.
Aan de clubsecretarissen en jeugdcoördinatoren wordt gevraagd om tijdig de verantwoordingstukken digitaal in
te dienen via jeugdsportfonds@handbal.be!
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Bijdragen en boetes 2020-2021
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VSF maakt topprioriteit van dossier verenigingswerk
Lees in dit artikel hoe de VSF zich blijft engageren om tegen 1 januari 2021 een (tussen)oplossing te creëren over
het dossier verenigingswerk.

Handball Business Talk - Conferences URBH-KBHB
De KBHB organiseert in januari en februari 2021 drie webinars onder de noemer ‘Handball Business Talk’. De
bedoeling is om de zakenwereld en de sportwereld via drie online meetings, waarbij een CEO en een handbalcoach
telkens een inhoudelijk debat aangaan, dichter bij elkaar te brengen. De eerste ‘Handball Business Talk’ gaat
door op dinsdag 19 januari. Tom Heeren, CEO van Hubo, en Korneel Douven, coach van HC Visé BM, praten dan
over hoe ze in deze covid periode hun team motiveren.
Lees er alles over in dit artikel. Is jouw interesse al gewekt? Schrijf je snel in via de websites van de
handbalfederaties: http://handbal.be/nl, http://www.handball.be/.
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Handbalkampen Vlaamse Handbalvereniging 2021
GENK
DE PANNE HOFSTADE
Van maandag 12 tot vrijdag 16 juli 2021
Handbalkamp 1 in Genk (geboren in 2005 - 2012)
Handbalkamp 2 in De Panne (geboren in 2003 - 2010)
Van maandag 19 tot vrijdag 23 juli 2021
Handbalkamp 3 in Genk (geboren in 2005 - 2012)
Handbalkamp 4 in Hofstade (geboren in 2003 - 2010)
LET OP: beide kampen van 12-16 juli (Genk en De Panne) zijn reeds volzet!
Voor de kampen van 19-23 juli zijn nog wel meer dan 20 plaatsen.
#sportersbelevenmeer
Uitzonderingen op de leeftijd kunnen altijd besproken worden met de organisatie
Wat?
•
•
•

4 overnachtingen in sporthotel
2-tal trainingen per dag: o.a. balcoördinatie, techniek, basistactiek, keepertraining,… komen aan bod
Uitdagende dag- en avondactiviteiten

Waar verblijven we?
Handbalkampen Genk: Kattevenia Genk: Kattevennen 15, 3600 Genk. We verblijven in het sporthotel, er wordt
getraind in de sporthal op het domein.
Handbalkamp De Panne: J-Club De Panne: Blauwe Distelweg 2, 8660 De Panne.
De trainingen gaan door in de sporthal van de Panne (op wandelafstand).
Handbalkamp Hofstade: Sport Vlaanderen Hofstade: Tervuursesteenweg, 1981 Zemst.
We verblijven in het sporthotel, er wordt getraind in de sporthal Hofstade (op wandelafstand).
Prijs? €322/week, 2de (en 3de ) lid gezin €305/week
Inclusief 20u handbaltraining, VHV t-shirt voor elke deelnemer,
neven- en avondactiviteiten, verzekering, alle maaltijden en het verblijf!
Er is een korting voor kansengroepen (meer info, zie contactpersoon onder)
Inschrijven via
www.handbal.be, VHV handbalkampen 2021
Info of vragen, contacteer:
Gerrit Vertommen (Vlaamse handbalvereniging)
Telefoon: 0486/90 67 46
E-mail: gerrit.vertommen@handbal.be
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Handbaltraining met social distancing
17 december 2020
DIGITAAL
Wanneer: Donderdag 17 december 2020 : 20u-21u30
Waar: Digitaal: De deelname-link (MC Teams) wordt doorgestuurd na inschrijving op
woensdag 16/12
Spreker: Gerrit Vertommen en Hubert Maes
Inhoud:
Deel 1 (Gerrit): oefenstof ideeën voor contactloze handbaltraining aan spelers van leeftijd
lager secundair onderwijs
Deel 2 (Hubert): Opbouw techniektraining hoekshot met uitklinken (tegen de hand in)
Inschrijvingen t.e.m. 16/12: stuur een mail naar linde.panis@handbal.be
Inschrijvingsgeld: gratis
Erkend voor: trainers licenties A,B,C, sporttechnische coördinatoren
Meer info via: linde.panis@handbal.be

3 Wedstrijdinformatie
Nihil.

4 Scheidsrechters, waarnemers en tafelofficials
Nihil.
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5 Verslagen commissies en comités
Verslag van de cursus “Regionaal-, Juniorscheidsrechter” Regio AVB

Regionale Scheidsrechters
commissie
Regio Antwerpen – Vlaams Brabant
Verslag van de Cursus “ Regionaal-, Juniorscheidsrechter”
Regio Antwerpen – Vlaams Brabant 2020
Waar: Sporthal, Lostraat Heist o/d Berg
Datum: 19 – 26/9/20 van 09u00 – 12u30
03 – 10 – 17 - 24/10/2020 van 09u00 – 12u30
Lesgevers: R.Cornelis
Agenda:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bespreking cursusboekje
Beelden i.v.m. specifieke spelregels
Wedstrijdblad invullen
Spelregeltest
Het scheidsrechterverslag opmaken
Werking van het platform
Mogelijke contracten
Bespreking Excelfile (opvolging wedstrijdvergoeding & Km vergoeding)
Hoe opsplitsen dagvergoeding (vrijwilligerscontract)
Onkostennota opstellen

De deelnemers aan de cursus zijn geslaagd voor de spelregeltest, ze kregen van het RSCAVB de nodige
attributen om te kunnen starten als scheidsrechter. De scheidsrechteruitrusting (sponsoring KempaTeam
Fashion) kregen ze nog niet, levering is nog te verwachten.
Deelnemerslijst:
HC Heist o/d Berg
Bernaerts Yentof (regio scheidsrechter)
Truyts Robby (regio scheidsrechter)
Claes Lenny (regio scheidsrechter)
DHW United Antwerpen
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Van De Vloed Ellen (regio scheidsrechter)
HC Schoten
Messens Arne (junior scheidsrechter)
Jacobs Arne (junior scheidsrechter)
Van De Vloed Seppe (junior scheidsrechter)
Handbalclub Eagles Aarschot
Van Groen Geert (regio scheidsrechter)
HC Leuven 2019
Vansevenant Jonas (junior scheidsrechter)
Tratsaert Mathis (junior scheidsrechter)
De namen van de kandidaten zullen doorgegeven worden aan de VHV zodat de namen kunnen toegevoegd
worden aan de scheidsrechterdatabase.

HB7: 1892 / 13

