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1 Clubnieuws
Nihil.

2 VHV – KBHB mededelingen
VHV-Rondetafelgesprekken
Op dit moment zijn er VHV-Rondetafelgesprekken lopend tussen de Vlaamse Handbal Vereniging en alle Vlaamse
clubs. In kleine groepen wil de VHV enkele actuele items aan bod laten komen en uiteraard ook de clubs zelf het
woord geven.
Hierna vindt u per regio een overzicht van de diverse data waarop deze meetings zullen plaatsvinden:
Regio Handbal Oost-West
Datum

Uur

dinsdag 23 februari 2021

20u

woensdag 24 februari 2021

20u

donderdag 25 februari 2021

20u

woensdag 3 maart 2021

20u

vrijdag 5 maart 2021

20u

Handbal Regio Antwerpen & Vlaams-Brabant
Datum

Uur

maandag 22 februari 2021

20u

dinsdag 23 februari 2021

20u

donderdag 4 maart 2021

20u

vrijdag 5 maart 2021

20u

Regio Limburg
Datum

Uur

woensdag 24 februari 2021
vrijdag 26 februari 2021

20u

woensdag 3 maart 2021

20u

donderdag 4 maart 2021

20u

20u
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Mededeling Jeugdsportfonds seizoen 2020-2021
Aan alle clubs die een jeugdwerking hebben en deelnemen aan het JSF, willen wij meedelen dat de VHV in overleg
is met Sport Vlaanderen om corona-aanpassingen te mogen doen aan het huidige reglement van het JSF 20202021.
Toch willen wij aan de clubs bij deze vragen om zoveel mogelijk activiteiten die binnen de coronamaatregelen
mogelijk zijn uit te voeren en niet af te wachten tot er een eventuele reglementswijziging aankomt om tot actie
over te gaan.
Mocht er een opstart van een alternatieve competitie, tornooien, vriendenwedstrijden of andere activiteiten naar
het einde van dit seizoen toe kunnen door het beheerscomité en Sport Vlaanderen eventueel aanvaard worden
om subsidie uit te keren.
Daarnaast denken wij dat het zeer belangrijk zal zijn om in te zetten op promotieactiviteiten op het einde van
het schooljaar, tijdens de vakantie en het begin van het nieuwe schooljaar om zoveel mogelijk kinderen en
jongeren aan te spreken.
Met vragen kan u uiteraard altijd terecht bij jeugdsportfonds@handbal.be.

Handbalzomer
Beste handbalvrienden
Intussen is het alweer enkele maanden geleden dat er wedstrijden georganiseerd konden worden. Het staat
vast dat we allemaal zo snel mogelijk weer willen handballen.
Voor de jeugd zijn er al enkele versoepelingen, maar het voor ons vertrouwde handbal wordt zonder twijfel
gemist.
Op dit moment zijn er VHV-Rondetafelgesprekken lopend tussen de Vlaamse Handbal Vereniging en alle Vlaamse
clubs. Zo wil de VHV graag ontdekken wat er leeft bij de handbalclubs en zich een beeld vormen van hoe de clubs
deze crisis doorkomen en hoe ze de nabije toekomst zien.
Tijdens deze gesprekken is er zeker ruimte voor dialoog. Het is belangrijk dat iedereen - in de mate van het
mogelijke - tevreden gesteld wordt en zijn mening kan geven.
Aanvullend op de gesprekken hebben de clubs een enquête ontvangen waarin we specifiek peilen naar de mening
over handbal tijdens de zomer. We verwachten namelijk dat, als er versoepelingen komen, deze eerst zullen
gelden voor sport in openlucht.
Omdat we graag weer handbal willen aanbieden en de uitval van leden beperken, denken we na over een
zomercompetitie op openluchtterreinen (zand, gras of verhard terrein) of enkele tornooien tijdens de
zomermaanden. Een laagdrempelig format, zonder veel verplichtingen, is hierbij het uitgangspunt. De focus van
een eventuele zomercompetitie ligt absoluut op het aanbieden van speelgelegenheid en plezier.
Hoe meer input we krijgen over een handbalzomer, hoe beter en completer we een toegankelijke formule kunnen
uitwerken. Heb je vragen of ideeën? Neem dan contact op via het e-mailadres gerrit.vertommen@handbal.be.
We hopen samen met jullie op een zomer waarin weer gehandbald kan worden!
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Lancering VTS Plus Marathon - Op 40 dagen meer dan 210 webinars voor
trainers in Vlaanderen

De Vlaamse Trainersschool (VTS) organiseert tussen 22 februari en 31 maart een marathon met meer dan 200
bijscholingen voor trainers. Op 6 weken tijd zullen meer dan 100 sportspecifieke thema’s én meer dan 100
sporttakoverschrijdende thema’s aangeboden worden via webinars en live streams.
Elke maandag, dinsdag en woensdag vinden er verschillende sporttakoverschrijdende webinars plaats. Op
donderdag is het de beurt aan sportspecifieke webinars. Op vrijdag is er telkens één live sessie met een
topspreker. Alle info is te vinden via: https://www.sport.vlaanderen/vts-plus-marathon/
Ook de VHV neemt deel aan de VTS Plus Marathon!
Er zijn 3 ‘handbal’ bijscholingen:
Donderdag 25 februari 2021
Tactische en technische elementen in 3-3 situatie voor 15-18 jarige handballers – Monique Tijsterman
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=97011
Donderdag 04 maart 2021
Positiespecifieke noden naar blessurepreventie toe en hoe te trainen in handbal – Gert-Jan De Vis
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=97031
Donderdag 25 maart 2021
Van de VHV-ontwikkelingslijn naar de praktijk voor handballers JM8 t.e.m. J12/M13 – Gerrit Vertommen
https://www.sport.vlaanderen/VTS-bijscholing?activiteitId=97121

Sport Vlaanderen: tijd om stil te staan bij onze sportvrijwilligers
Jij kan JOUW sportvrijwilliger eren door hem of haar te nomineren.
Sporten is het mooiste wat er is, toch? Het geeft energie, bezorgt tonnen plezier en het houdt ons in beweging.
Maar voor één keer willen we ook stilstaan: stilstaan bij iedereen die het mee mogelijk maakt om te sporten in
clubverband: de duizenden vrijwilligers.
Hun passie maakt het verschil. Of ze nu momenteel thuis zitten of op de club. Ze blijven zich 100% geven voor de
sport. Ook al is dat vandaag niet evident. Vrijwilligers verdienen meer dan ooit een moment in de spotlights. Die
wil Vlaams minister van Sport Ben Weyts, samen met Sport Vlaanderen, VSF en ISB, hen geven tijdens de Week
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van de Vrijwilliger, van 27 februari tot en met 7 maart. Met o.a. een paginagrote eregalerij in Het Laatste
Nieuws. En om die te vullen, hebben ze jouw hulp nodig.
Bekijk hier het filmpje en nomineer nu de topvrijwilliger(s) uit jouw club via deze link: HLN.be/sportvrijwilliger.
Hier kun je het volledige artikel raadplegen.

3 Wedstrijdinformatie
Nihil.

4 Scheidsrechters, waarnemers en tafelofficials
Nihil.

5 Verslagen commissies en comités
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:
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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 secretaris-generaal 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 KBHB-niveau een
Covid19-Cel in het leven geroepen is die continu de situatie opvolgt, beoordeelt en 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
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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)
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.
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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)

Verslag Raad van Bestuur 05/10/2020
Aanwezig: Bart Danhieux, Tim Mogal, Marc Vander Mierde, Jan Stryckers, Tom Lovink,
Giannoula Tsakitzidis, Erwin Dirkx, François Mulleners, Raf Baudewijn, Luc Tack, Kristof Briers
Ambtshalve: Patrick Boes, Tessa Leeten (secretariaat)
Verontschuldigd: /
1. Opening door de voorzitter
Bart verwelkomt de leden en geeft het woord aan Kristof Briers voor een korte introductie. Kristof zetelt
in het bestuur van HC Atomix waar hij zich onder meer bezighoudt met het reilen en zeilen van de BENELeagueploeg van de club. Hij weet nog niet precies waarin hij de RvB zal bijstaan en verwacht van de
RvB een richting waarvoor hij een meerwaarde kan betekenen. Vervolgens stellen alle leden van de Raad
van Bestuur zich kort voor.
2. Goedkeuring verslag vorige twee vergaderingen
Het verslag van de RvB van 03 augustus 2020 wordt goedgekeurd.
In het verslag van de RvB van 14 september 2020 wordt het overlijden van de vader van Erwin Dirkx niet
vermeld. Bij deze wenst de RvB haar medeleven aan Erwin te betuigen. Ook dit verslag wordt
goedgekeurd.
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3. Beheer SG
- Vacature algemeen manager stavaza
Er zijn geen kandidaten om de positie van voorzitter van de RvB op te nemen. Bart meldt dat hij,
alvast tot er een nieuwe AM wordt aangesteld, aanblijft als voorzitter. Na de aanstelling van de
AM zal er bekeken wordt of hij de RvB blijft voorzitten.
De papieren selectie is gebeurd en men heeft ook al enkele kandidaten (digitaal)
gezien/gesproken. Een aantal van hen wil graag werken als zelfstandige.
Vanuit Sport Vlaanderen maakt men geen bezwaar dat deze job door een zelfstandige, en niet
door iemand in loondienst, zou opgenomen worden.
-

Nieuw pand stavaza
Er is weinig veranderd in de stavaza hieromtrent, het kantoorpand aan het Klaverblad blijft in
zicht. Het pand in Diest dat door Bart werd voorgesteld is intussen verhuurd. We blijven zoeken
naar een pand rond €1000 met heel wat stockagemogelijkheden. Kristof Briers stelt Duigemhof
Bedrijvencentrum voor als optie. Zeker te bekijken.

-

Facturatie clubs
Wat gebeurt er met het inschrijvingsgeld van seizoen 2020-2021? De bedragen zullen zoals altijd
gefactureerd worden, zeker wat betreft de organisatie en het opzetten van de competitie. De
VHV heeft hier meer kosten voor gemaakt, meer werkuren in gestoken in vergelijking met andere
jaren.
Wat gebeurt er met de “extra subsidie” van Sport Vlaanderen? Deze bestaat uit 2 luiken. Luik 1
is gelimiteerd tot €41.000 en gaat over de extra kosten die wij als federatie gemaakt hebben.
Het restant hiervan mag, via een formule die de federatie zelf bepaalt, onder de clubs verdeeld
worden. Het is de bedoeling om naar de clubs toe een signaal te geven en te bekijken in welke
mate en op welke manier deze extra subsidie onder hen verdeeld kan worden. Op PUC-niveau zal
bekeken worden welke tegemoetkoming er kan komen om het niet-organiseren van Play-Offs in
de BENE-League en op nationaal niveau te compenseren. Via Eric Dupain zal hierover
gecommuniceerd worden naar de clubs toe.

4. Beheer RvB
- Verslag vergadering PUC van 01/10/2020
Het was een zeer constructieve, vlotte vergadering. We wachten op uitsluitsel van de EHF of de
interlands van de Red Wolves begin november 2020 zullen kunnen doorgaan.
Wat gebeurt er met de VRT en andere wedstrijden als de interland (tegen Servië) niet doorgaat?
Het is voor clubs steeds moeilijker om in de media te komen. Er zal getracht worden om ook eens
BENE-League- of andere wedstrijden in beeld te brengen.
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Het PUC heeft stilgestaan bij het werk van Alexandre Lechien ivm sponsoring en ziet positieve
signalen en goede vooruitzichten.
Jelle Vonckx en Jonathan Vandebergh hebben al een scenario klaarliggen indien de BENE-League
niet zou kunnen doorgaan omwille van Corona. De optie om een Belgische competitie voor de
Belgische BENE-League clubs te organiseren op het moment dat het in Nederland volledig zou
stilvallen, is een mogelijke piste.
Het scenario dat er geen BENE-League meer zou zijn, los van Corona, heeft het PUC niet
besproken. Er moet vooruitgekeken worden naar de voortgang van de BENE-League en we
bereiden ons er best op voor dat deze competitie binnenkort ophoudt te bestaan. Er moet goed
op voorhand nagedacht worden over een terugvalbasis voor de Belgische clubs.
Het PUC besprak ook de coronamaatregelen. Haar voorstel was om elektronische fluitjes zeer
sterk aan te raden, maar indien scheidsrechters zulke fluitjes niet hebben, kan het natuurlijk niet
verplicht worden. Verplichten kan mogelijk op heel wat problemen stuiten. Op dit moment
hebben alle Waalse en meer dan 80% Vlaamse scheidsrechters zo’n elektronisch fluitje gekregen.
De regel “de scheidsrechters die van de federatie een elektronisch fluitje gekregen hebben,
zijn verplicht om het te gebruiken” zal afgetoetst worden met de Waalse collega’s en, indien
door alle betrokkenen gevalideerd, op eenzelfde moment gecommuniceerd worden.
Met betrekking tot de Coronamaatregelen en het verwittigen van de betrokken partijen bij
(laattijdig) uitstel van een wedstrijd omwille van Covid-19, zou de contactinformatie van
scheidsrechters GDPR-conform beschikbaar gesteld moeten worden. Mogelijke opties:
contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer) op de website plaatsen of deze informatie
beschikbaar stellen in het VHV-platform, enkel toegankelijk voor clubsecretarissen. François zal
een mail sturen naar de scheidsrechters met de vraag om – indien NIET akkoord – dit expliciet te
melden.
5. Financiën
Patrick geeft uitleg over de Financiën.
6. Cellen en Commissies
- Cel IT: overzicht activiteiten van PHPro (Marc, Tom)
We werken verder aan de prioriteitenlijst. De voorgestelde updates van François en Philippe Denis
werden besproken. In dit kader, zal Patrick een gesprek inplannen met Philippe en eventueel
François. Voor dit kalenderjaar, ook qua budget, zijn we klaar. Er zijn nog een aantal zaken die
we volgend kalenderjaar willen laten ontwikkelen.
De uitslagen van de bekerwedstrijden heren werden pas zondagavond ingegeven. We moeten
ervoor zorgen dat er een back-up is als er een probleem is met (de persoon die) de
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uitslagencentrale (beheert) en dat de uitslagen sneller beschikbaar zijn. Op BENE-Leagueniveau
worden resultaten doorgestuurd door de waarnemer /scheidsrechters via het elektronisch
wedstrijdblad. Het idee wordt geopperd om ook op VHV-niveau de scheidsrechters hiervoor in te
schakelen.
Er dient verkennend rondgekeken te worden welke software er
scheidsrechteraanduidingen te plannen/in te roosteren via een digitale tool.

bestaat

om

-

Cel Competitie: opstart competitie ifv Covid-19
Wat Covid betreft loopt het goed. Door clubs wordt goed gecommuniceerd waaraan men
(tegenstander, publiek,…) zich kan verwachten. Voor coaches (wel voor kine, tafelofficial en
dokter) is het dragen van een mondmasker aangeraden, NIET verplicht.

-

Cel Reglementen: voorstel tot schrapping: er moet 5 dagen gewacht worden om een nieuw lid
definitief aan te sluiten. Met de digitale inschrijving via het VHV-platform is deze wachttijd in
principe niet meer nodig. Er zal echter niets veranderd worden.

7. Varia
Het verslag van de PUC-bijeenkomst zal gepubliceerd worden. Na een periode van 15 dagen waarin men
opmerkingen kan geven, kan het verslag verspreid worden naar de RvB-leden.
De regeling met betrekking tot verenigings- en vrijwilligerswerk loopt af op het einde van het jaar. Het
kan nuttig zijn voor het PUC om zich hierover te buigen indien men op 1 januari 2021 nog geen nieuwe
regeling hierover heeft. Vanuit het secretariaat worden de contracten alvast voorbereid, zodat deze
klaarstaan om uitgestuurd te worden.
Reglementen G-Sport: er zijn aanpassingen voorgesteld. De Cel Competitie en de Cel Reglementen kunnen
dit nakijken, maar de uiteindelijke beslissing ligt bij de RvB.
De procedure om wedstrijden die door Corona uitgesteld worden staat letterlijk in het protocol. De clubs
moeten in onderling overleg zo snel mogelijk een nieuwe datum zoeken.
Handbal.be: in de albums mag nieuw leven ingeblazen worden. Alle ideeën zijn welkom, men werkt aan
een verbeteringsplan. Patrick zal een meeting inplannen met Raf en Eric Dupain.
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Verslag Raad van Bestuur 02/11/2020
Aanwezig: Bart Danhieux, Tim Mogal, Marc Vander Mierde, Jan Stryckers, Tom Lovink,
Giannoula Tsakitzidis, François Mulleners, Raf Baudewijn, Luc Tack, Kristof Briers
Afwezig: Erwin Dirkx
Ambtshalve: Patrick Boes, Tessa Leeten (secretariaat)
Verontschuldigd: /
1. Opening door de voorzitter
Bart opent de vergadering en verwelkomt de leden.
2. Goedkeuring verslag vorige vergadering (zie bijlage)
Het verslag van de RvB van 05 oktober 2020 wordt goedgekeurd.
3. Beheer SG
• Nieuw pand stavaza
Verschillende panden zijn reeds bezocht. Patrick geeft hier een toelichting over.
•

Situatie secretariaat ifv corona
Patrick heeft alle medewerkers gevraagd om een overzicht op te maken van de zaken waar men
momenteel mee bezig is en de toekomstige taken, alsook de ingeschatte tijdsbesteding hiervoor.

•

Cel Competitie: huidige stand van zaken (pauzering competities) en Plan C (uitwerking en timing
bekendmaking): Marc
Nationale competities: alles ligt al zeker stil tot midden januari 2021. Plan C met bijhorende
competitieformule is intussen uitgewerkt door Jelle Vonckx en Jonathan Vandenbergh. Het PUC
moet het nieuwe format voor de nationale competities bovendien nog goedkeuren. Het plan is
om de 4 nationale competitiereeksen (Heren en Dames 1° en 2° Nationale) vanaf januari 2021 te
verdelen in 2 poules van 6 ploegen met kruisfinales aan het einde.
Belangrijk: wat gebeurt er met de gespeelde wedstrijden van de eerste speeldag in oktober 2020?
In plan C is er namelijk geen rekening gehouden met het gegeven dat er in oktober al een speeldag
doorgegaan zou zijn. Het is alleszins belangrijk om nu te communiceren!
Het
•
•
•
•
•
•

PUC dient de volgende onderwerpen te bespreken:
BENE-League (hoe integreren we de 6 BENE-Leagueclubs?)
Wat met de wedstrijden die reeds gespeeld zijn?
Wat indien we toch niet kunnen opstarten in januari 2021?
Wat met de Beker van België?
Wat als de bekerfinale niet zal kunnen doorgaan en niet uitgezonden wordt?
Wat gebeurt er indien een Belgische club haar deelname aan de BENE-League zou beëindigen?
Hoe integreren we deze in de competitie?
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• Puur reglementair gezien zou deze toegevoegd worden aan de competitie Heren 1°
Nationale. Het is namelijk niet zo dat, als een club niet langer inschrijft voor deelname
aan de BENE-League, deze meteen naar de regioreeksen zakt. Op het PUC is er nog niets
concreet beslist over (de integratie van) BENE-Leagueploegen in onze competitie.
VHV-Liga en -Jeugd: Cel Competitie komt samen op 19 november 2020. Er is dus nog geen
standpunt ingenomen. Een idee is om de VHV-competities terug op te starten wanneer het kan
en op een georganiseerde manier oefenwedstrijden te spelen. Hier hoeft geen uitgewerkt
competitieformat achter te zitten.
4. Beheer RvB
• Goedkeuring tuchtreglement en opname in de reglementen voor 15 november (zie bijlage 1)
Alle documenten moeten voor 15 november 2020 opgeladen worden in het platform van Sport
Vlaanderen. Er zijn enkele toevoegingen in vergelijking met de vorige versies. Punt C1 (aangaande
roken en drinken) moet verder gespecifieerd worden (bijvoorbeeld: niet in de
sporthal/kleedkamer, niet tijdens de activiteit,…).
•

Deontologische code voor de leden van de Raad van Bestuur. Deze moet door alle leden
ondertekend, gescand en teruggestuurd worden (zie bijlage 2).

•

Goedkeuring reglement GES-cel en opname in de reglementen voor 15 november (zie bijlagen 1,2
en 3).
De RvB geeft zichzelf tot vrijdag 06 november om alles te lezen en opmerkingen door te geven.
Het VHV-secretariaat dient dan wel eerst alles in Word door te sturen en de doorgegeven
opmerkingen te verwerken tegen de deadline van 15 november 2020.
De deontologische code dient door de leden van de RvB (digitaal of op papier) ondertekend aan
Patrick bezorgd te worden.

•

Voorstel voor het verkrijgen van de coronasubsidies (zie bijlage 4)
De coronasubsidie die de VHV ontvangt vanuit Sport Vlaanderen bedraagt €81.703,53. Luik 1
bestaat uit de verantwoording van de gemaakte kosten door de federatie. Luik 2 bestaat uit de
verdeling van de rest van het geld onder de clubs. Linde Panis heeft 3 scenario’s uitgewerkt om
de verdeelsleutel te bepalen. Een stemming resulteert in de keuze voor het 80-20-principe. Dit
wil zeggen dat 80% van het bedrag berekend wordt volgens het aantal leden van de club en 20%
volgens het aantal ingeschreven ploegen. Belangrijk: het geld zal pas gecrediteerd worden
wanneer de VHV dit ontvangen heeft. De berekening en het definitieve bedrag per club dient
echter nu al bepaald te worden op basis van het ledenaantal in september 2020 en de facturatie
van november 2020. Samen met de facturatie van november 2020, zal dit aan de clubs
aangekondigd en uitgelegd worden.
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Ethias zal 25% korting toekennen op de totale verzekeringspremie uit hoofde van voormelde polis
voor de periode van 01/08/2019 tot en met 31/07/2020. Ook dit zal de VHV communiceren en
crediteren (ongeveer 22.000 euro) via de facturatie van november 2020. In HB7 zal er een
algemene communicatie komen aangaande de totstandkoming van de inspanning van de VHV naar
de clubs toe dankzij Sport Vlaanderen en Ethias. Terwijl de verdeling van de extra coronasubsidie
van Sport Vlaanderen gecrediteerd zal worden wanneer de VHV het geld ontvangen heeft, zal de
korting van 25% nu reeds verrekend worden.
•

Beleidsplan: toelichting (bijlagen 4,6,7,8)
Linde zal het beleidsplan en de budgettering komen toelichten op de RvB van december 2020.

•

Code Goed Bestuur (goedkeuring): de VHV moet tegen 15 november 2020 4 zachte indicatoren
doorgeven waarop ze de komende jaren wil inzetten (bijlage 9 en 10).
Uit 14 indicatoren moeten er dus 4 zachte gekozen worden. Patrick, Tim, Marc en Luc zullen hier
in de loop van de week over samenzitten.

5. Financiën
• Verslag Financiële Cel (Tim)
Patrick, Tim en Els Bal zijn vorige week samengekomen. Wat is de verwachting voor de komende
3 maanden? Op de BAV van december 2020 zal de begroting 2021 ter goedkeuring voorgelegd
worden.
In november 2020 wordt best de uitnodiging voor de BAV (dinsdag 15 december, 20u00) al
uitgestuurd. Nadien zal de documentatie volgen. Linde kan de try-out van de presentatie van het
beleidsplan en de budgettering die ze op de RvB van december 2020 zal geven overdoen op de
BAV naar de clubs toe.
De afrekeningen van de scheidsrechters worden gemaakt.
6. Cellen en Commissies
• Cel IT : overzicht activiteiten van PHPro (Marc, Tom)
Maandag 09 november 2020 zit de IT-commissie opnieuw samen. Ook Kristof is hiervoor
uitgenodigd, om mee te denken over de oplossingen rond het inplannen van scheidsrechters.
Philippe Denis moet hierbij tijdig betrokken worden en er moet duidelijk omschreven worden wat
we nu precies wensen. Momenteel bevindt dit idee zich in een verkennende fase, er wordt
bekeken of het digitaal inplannen van scheidsrechters voor de VHV een plus kan betekenen.
De prioriteitenlijst is voor dit kalenderjaar afgewerkt. Rond enkele issues zijn er nog analyses
gebeurd die – mits er voldoende budget voorradig is – dit jaar nog kunnen uitgevoerd worden. De
facturatie hiervoor zou dan wel pas vanaf 1 januari 2021 gebeuren.
7. Varia
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•

Vanuit de Cel Topsport is aan de Cel Competitie gevraagd om Tijl Habraken te laten deelnemen
aan haar bijeenkomsten. Dit wordt aanvaard door de RvB.

•

Na 12 november 2020 (bijeenkomst PUC) zal er snel gecommuniceerd worden over de nationale
competitiereeksen. Voor de VHV-reeksen komt die communicatie er zo snel mogelijk na 19
november 2020 (bijeenkomst Cel Competitie).

•

De VHV kan een eigen Teams-kanaal maken om efficiënter te werken, documenten te delen en
op te slaan, zodat deze niet altijd heen en weer gemaild moeten worden. Tom zal dit uitleggen
aan Patrick.

•

Vacature penningmeester: wordt deze vacature nog gelanceerd? Zo ja: wanneer? Patrick vraagt
aan Sport Vlaanderen/VSF of de VHV nog wel een effectief een penningmeester moet hebben. In
een vzw heb je bestuurders nodig, maar de wetgeving zou nergens vermelden dat dit een
penningmeester moet zijn.

Verslag Raad van Bestuur 07/12/2020
Aanwezig: Bart Danhieux, Tim Mogal, Marc Vander Mierde, Jan Stryckers, Tom Lovink,
Giannoula Tsakitzidis, Erwin Dirkx, François Mulleners, Raf Baudewijn, Luc Tack, Kristof Briers
Ambtshalve: Patrick Boes, Dries Boulet, Tessa Leeten (secretariaat), Linde Panis (presentatie),
Alexandre Lechien (presentatie)
Verontschuldigd: /
1. Opening door de voorzitter
Bart opent de vergadering en verwelkomt de leden. De bijeenkomst start met een presentatie van
Alexandre Lechien inzake zijn KBHB-activiteiten rond sponsoring en vervolgens een toelichting van het
beleidsplan door Linde Panis. Linde en Alexandre verlaten de vergadering na hun respectievelijke punten.
2. Beheer RvB
• Voorstelling beleidsplan door Linde Panis
Linde geeft een presentatie over het beleidsplan 2021-2024 en licht de hoofddomeinen en
strategische doelstellingen toe. De RvB deelt haar bemerkingen en tips zodat Linde de presentatie
nog kan optimaliseren in aanloop naar de BAV 2020.
•

Voorstelling KBHB-sponsoractiviteiten door Alexandre Lechien
Alexandre stelt zijn activiteiten op KBHB-niveau voor. Zijn presentatie handelt voornamelijk over
sponsoring en steunt op 3 grote doelstellingen:
1. Op zoek naar ‘quick wins’.
2. De budgetten voor onze initiatieven vergroten (‘monetize our initiatives’ =
initiatieven omzetten in geld/inkomsten).
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3. Onze sport positioneren als betrouwbare businesspartner (is op middellange
termijn interessant om sponsors binnen te halen).
Alexandre wil zijn KBHB-aanstelling aankondigen op websites van de Liga’s en de KBHB. Met ook
de bekendmaking van de aanstelling van Dries in aantocht, is de timing van de communicatie zeer
belangrijk. Het is best ongeveer een week te wachten na de presentatie van de nieuwe algemeen
manager alvorens Alexandre voor te stellen aan het grote publiek.
Linde en Alexandre hebben de vergadering verlaten.
3. Goedkeuring verslag vorige vergadering
Er zijn een aantal opmerkingen gegeven op het verslag van 02 november 2020. Deze aanpassingen werden
doorgevoerd. Het verslag wordt verder goedgekeurd en mag gepubliceerd worden.
4. Beheer SG
• Aanwerving algemeen manager stavaza
Dries Boulet is geselecteerd als nieuwe algemeen manager van de VHV en heeft hierop toegezegd.
Een officiële communicatie rond de aanstelling van Dries komt er aanstaande donderdag of
vrijdag. Op de BAV zal Dries voor het eerst voorgesteld worden aan de clubs, maar tot dan moet
het nieuws nog even stilgehouden worden. Dries heeft al een eerste, goed contact gehad met de
collega’s en probeert zich al wat in te werken. Dries zal naast algemeen manager ook de titel van
secretaris-generaal op zich nemen en heeft regelmatig contact met Patrick i.v.m. de overdracht
en lopende zaken.
•

Nieuw pand stavaza
Patrick geeft een overzicht van de panden die bezocht zijn en de voorkeur voor bepaalde panden.

•

Situatie secretariaat ifv corona
Er staan nog veel verlof- en overuren open bij de medewerkers. Patrick heeft bij Acerta navraag
gedaan inzake de verlofdagen, technische werkloosheid en opgestapelde overuren. Werknemers
kunnen niet tijdelijk werkloos gesteld worden zolang er verlof/overuren openstaan. Daarom werd
het personeel gevraagd om deze zoveel mogelijk op te nemen. Volgend jaar zal er een plan in
voege treden om de overuren sneller op te nemen. Daarnaast moet er gekeken worden naar
manieren om de overuren te beperken (bv.: eerst toestemming vragen aan de AM om overuren te
maken, binnen de week gemaakte overuren terugnemen,…). Patrick werkt ook aan een
verlofkaart, zodat men op voorhand en overzichtelijk de planning kan doorgeven.

5. Financiën
• Voorstelling begroting 2021(Tim/Patrick)
De facturen – met verrekening van de korting door Ethias - zijn naar de clubs gestuurd. Er is ook
gecommuniceerd over de extra subsidie van € 81.000 (deze werd nog niet verrekend in de
factuur). De VHV kwam nog niet ter sprake in de meest recente communicatie van minister Ben
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Weyts inzake de verdeling van dit Corona Noodfonds Vlaamse Regering over de gesubsidieerde
sportfederaties. De VHV zal namelijk pas op 30 december 2020 weten of ze deze extra subsidie
al dan niet zal ontvangen.
Begroting 2021: de ‘actuals’ wijzen op de verwachtingen waar het jaareinde van 2020 (december
incluis) ongeveer zal eindigen. Wegens de korting van Ethias ligt de verzekeringsbijdrage lager.
De post ‘bijdragen clubs’ is meer dan begroot vanwege de leveringsplicht en boetes.
‘Regularisatie Sport Vlaanderen’ indiceert de basissubsidie van SV en werd berekend op
cashflowbasis. We weten voorlopig niet hoeveel de afrekening van 2020 (die we in de zomer van
2021 zullen ontvangen) zal bedragen. Het zijn dus grotendeels inschattingen, wat het moeilijk
maakt om hier een beleid op te voeren. Iedere federatie moet een dossier indienen bij SV, de
toekenning van de gelden wordt onder andere op basis van onze en dossiers van andere federaties
vastgesteld. De afrekening van 2019 bedraagt € 35.548.
De € 95.000 in ‘verzekering leden clubs’ is het bedrag zonder de 25%-korting van Ethias. In de
post ‘Andere’ vinden we onder meer boetes en leveringsplicht terug. ‘Bijdragen clubs’ werd
berekend op basis van de inschrijvingsgelden. Van ‘Coronasubsidie Sport Vlaanderen’ zal ongeveer
€ 5.000 netto overblijven voor de VHV. De € 40.000 in ‘sponsoring/projecten’ zal zeker niet
allemaal vanuit sponsoring gehaald kunnen worden, maar er liggen kansen binnen andere
projecten. ‘Bijdrage Organisatie Competitie’ gaat over de clubbijdragen aan de betaling van de
scheidsrechters. Hierin worden geen uitgaven gedaan maar ook geen winst gegenereerd. In
‘Huurgelden’ zitten ook de leaseauto’s. Dit jaar voorziet de VHV een budget van € 25.000 voor
verbeteringen aan het platform door PHPro.
Uitgaven: de VHV heeft de kosten voor de solidariteitsbijdrage voor de clubs gedragen en in dit
kader € 27.500 aan de KBHB betaald.
De begroting 2021 dient voorgesteld en ter goedkeuring voorgelegd te worden op de BAV van
december 2020. De clubs zullen de begroting 2020 en 2021 en de actuals 2020 op voorhand per
mail toegestuurd krijgen.
6. Cellen en Commissies
• Cel IT: overzicht activiteiten van PHPro (Marc, Tom)
De volgende IT-commissie vindt plaats op maandag 21/12. Dries en Kristof zullen voor de eerste
keer deelnemen. Dries in zijn toekomstige functie als algemeen manager en Kristof om mee te
denken over de oplossingen rond het inplannen van scheidsrechters. We werken intussen verder
aan de prioriteitenlijst. Het gesprek met onder meer Philippe Denis en François om bepaalde
problemen i.v.m. het platform en de gevolgen voor de scheidsrechteraanduidingen door te nemen
moet er nog voor kerstmis komen. Patrick zal hiervoor enkele data voorstellen aan de
betrokkenen.
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Er zijn al heel wat zaken verwezenlijkt en er zijn grote stappen gezet waardoor het VHV-platform
in het seizoen 2021-2022 beter en completer zal functioneren dan dit seizoen doet. Releases en
(nieuwe) issues worden ook goed en nauwgezet opgevolgd.
•

Cel Competitie: huidige stand van zaken (Marc)
De Cel Competitie is samengekomen op donderdag 19/11. Tijl Habraken heeft deelgenomen
namens zijn taak vanuit de Cel Topsport. De hervormde VHV-competities bestaan telkens uit een
halve competitie. De voorlopige startdatum werd op 30-31/01/2021 gezet, maar de RvB keurt
hierbij plan B voor de Liga-competities goed. Dit betekent dat de startdatum naar achteren
schuift en wordt vastgelegd op 20-21/02/2021. De twee eerste speeldagen (30-31/01/2021 en 0607/02/2021) worden naar mei 2021 geschoven. Dit moet gecommuniceerd worden aan de clubs.
De organisatie van promotietornooitjes wordt maximaal beperkt, oefenwedstrijden spelen wordt
aangemoedigd. Clubs moeten elkaar hiervoor contacteren.
De bespreking van het beleidsplan heeft tot gevolg dat er mogelijk een evaluatie van de jongensen meisjescompetitie zal plaatsvinden, ergens april/mei 2021.
Nationaal: het PUC vergadert op donderdag 10/12/2021. Plan D ligt hier op tafel (eveneens start
op 20/21/02/2021). Op dit moment, is dit nog niet goedgekeurd.

7. Varia
•

Statuut verenigingswerkers en vrijwilligers: hier is nog geen nieuws over bekend. Er is contact
geweest met SV en de VSF. De verwachting is dat er op 1 januari 2021 geen definitieve regeling
is, maar dat er een overgangsmaatregel komt. Op dit moment kunnen we dus geen nieuwe
contracten maken (deze zouden onwettig zijn), en geen scheidsrechters aanduiden.

•

(Internationale) transfers gebeuren via aangetekend schrijven. Tegenwoordig bestaat er ook
zoiets als digitaal aangetekend schrijven. Als we dat willen toelaten, moet dit in het reglement
opgenomen worden. Dit wordt best op nationaal- en op VHV-niveau op dezelfde wijze
gereglementeerd.

•

De VHV kan een eigen Teams-kanaal aanmaken om efficiënter te werken, documenten te delen
en op te slaan, zodat deze niet altijd heen en weer gemaild moeten worden. Vragen/Opmerkingen
over het verslag kunnen dan op voorhand al gegeven worden.

Ondertekening documenten:
Deontologische code voor de leden van de raad van bestuur. Deze moet door iedereen ondertekend worden,
ingescand en teruggestuurd.: allen
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Verslag Raad van Bestuur 04/01/2021
Aanwezig: Bart Danhieux, Tim Mogal, Marc Vander Mierde, Jan Stryckers, Tom Lovink,
Giannoula Tsakitzidis, François Mulleners, Raf Baudewijn, Kristof Briers, Erwin Dirkx
Afwezig: /
Ambtshalve: Patrick Boes, Dries Boulet, Tessa Leeten (secretariaat)
Verontschuldigd: Luc Tack
1. Opening door de voorzitter
Bart opent de vergadering, wenst iedereen het beste toe voor het nieuwe jaar en drukt de wens uit om
snel onze handbalactiviteiten weer te kunnen hervatten.
2. Goedkeuring verslag vorige vergaderingen (bijlage)
Het verslag van de RvB van 07/12/2020 wordt – in afwachting van opmerkingen die eventueel later nog
binnenkomen - goedgekeurd.
3. Beheer SG
- Aanwerving Dries stavaza
De uiterste startdatum van Dries bij de VHV ligt op 22/02/2021. Patrick heeft contact opgenomen
met Acerta om de mogelijkheden te bespreken om eventueel wat eerder aan de slag te kunnen
gaan. Mogelijk kan Dries voor enkele dagen in de week op interimbasis bij de VHV tewerkgesteld
worden, of kan er een addendum aan zijn huidige contract toegevoegd worden waarmee hij
deeltijds voor de VHV kan werken.
4. Beheer RvB
- Goedkeuring tuchtreglement: uitleg.
Het tuchtreglement werd door de meerderheid van de leden van de RvB van de VHV per mail
goedgekeurd en werd op 31/12/2020 gepubliceerd. Erwin merkt op dat er wijzigingen zijn
gebeurd aan de VHV-statuten. Alvorens wijzigingen te kunnen doorvoeren aan/opnemen in de
statuten, zouden deze volledig herwerkt moeten worden. Daarnaast moet elke wijziging aan de
statuten (of een geheel nieuwe versie) sowieso door de Algemene Vergadering goedgekeurd
worden.
De herwerking van de reglementen wordt in maart 2021 opnieuw opgenomen. Erwin zal contact
opnemen met Dries om dit te bespreken. Verder dient de vergelijking tussen de Vlaamse en de
Waalse straffencataloog dringend gemaakt te worden. De Vlaamse versie moet gelijkgetrokken
worden met de Waalse versie.
Terwijl Dries volmachten heeft gekregen op de rekeningen, hebben de ‘oude’ bestuurders hier
geen toegang meer toe.
-

Bespreking: hoe gaan we verder met de regeling voor de verenigingswerkers na goedkeuring van
het
wetsvoorstel?
Zie
link
https://www.sport.vlaanderen/statuutverenigingswerk/statuutverenigingswerk/ voor meer uitleg.
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De aangepaste regeling geldt voor alle verenigingswerkers binnen de federatie (dus niet enkel de
scheidsrechters). De gewijzigde overeenkomst houdt in dat men 2x 10% zal worden belast (10%
voor de werkgever (in dit geval de VHV) en 10% voor de verenigingswerker). Het vrijwilligerswerk
blijft wel bestaan in haar huidige vorm.
In dit blanco seizoen wordt het belangrijk om voor de resterende wedstrijden telkens
scheidsrechters woonachtig in de buurt van de thuisploeg in kwestie aan te duiden.
Erwin, Patrick, Bart, Dries, Tim en eventueel François en Marc plannen in de loop van de week
een call in om te bekijken wat de beste oplossing is voor iedereen (niet enkel de scheidsrechters)
die als verenigingswerker bij de VHV actief is. Dries zal ook contact leggen met onze
zusterfederaties (volleybal, basketbal) en de VSF om te bekijken hoe zij omgaan met de
veranderingen. Bart, Patrick en Dries zullen donderdagnamiddag afspreken wanneer de call kan
plaatsvinden.
5. Financiën
Els zal starten met de jaarafsluiting. De cijfers zijn nog ongeveer dezelfde zoals besproken op de BAV
2020. De subsidie van Sport Vlaanderen (€ 84.000) is intussen gestort en kan dus gecrediteerd worden aan
de clubs.
6. Cellen en Commissies
• Cel IT : overzicht activiteiten van PHPro (Marc, Tom)
We werken met PHPro verder aan de prioriteitenlijst. Verder staat er dinsdag 05/01/2021 een
meeting i.v.m. de scheidsrechterproblematiek op het programma en zal Tom enkele zaken met
betrekking tot speelhandbal.be doorsturen aan Dries en Patrick. Momenteel wordt er niet gewerkt
rond het digitaal wedstrijdblad.
We hebben een vergadering gehad met een bedrijf dat ons software kan aanbieden voor het
inplannen van de scheidsrechters. Andere bedrijven worden ook nog geconsulteerd. Momenteel
bekijken we ook nog altijd verkennend of het digitaal inplannen van scheidsrechters voor de VHV
een plus kan betekenen.
•

7. Varia
•

Cel Competitie: huidige stand van zaken (Marc)
Alles rond de huidige regeling/stavaza is gecommuniceerd naar de clubs toe. Voorlopig mag er
enkel competitie georganiseerd worden voor de U12 en de M13. Beiden vallen onder de
regiocompetities, de regio’s kunnen dus voor zichzelf beslissen of en hoe ze hierin meegaan. We
wachten verder af op de beslissingen van de federale overheid die op 15 januari 2021 opnieuw
samenkomt.

De VHV kan een eigen Teams-kanaal aanmaken om efficiënter te werken, documenten te delen
en op te slaan, zodat deze niet altijd heen en weer gemaild moeten worden. Vragen/Opmerkingen
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over het verslag kunnen dan op voorhand al gegeven worden. Tom wil dit wel ondersteunen, maar
pas als Dries echt aan de slag is.
•

Patrick en Dries bekijken donderdag, samen met de personeelsleden, hoe het thuiswerk
gemaximaliseerd kan worden alsook om vanaf volgende week technische werkloosheid in te
voeren.

•

Elke (sport)federatie worstelt met de vraag of ze (jeugd)leden gaat verliezen, of ze zal inkrimpen
door Corona. We moeten nadenken hoe we onze huidige leden aan ons kunnen binden en hoe we
nieuwe (jeugd)leden gaan aantrekken? Donderdag 08/01/2021 zal hierover een teamoverleg
plaatsvinden. We zouden contact kunnen opnemen met de clubs om te vragen hoe het gaat en
nadenken hoe wij vanuit de federatie clubs kunnen ondersteunen en waar de noden liggen, alsook
een actieplan opstellen om meteen uit te voeren en stappen te zetten om dit z.s.m. aan te
pakken.

•

Momenteel bereidt men een scheidsrechtercursus voor (de eerste zou plaatsvinden in Limburg,
virtueel). Voor de jeugd wordt er (nog) niet gewerkt aan een cursus.

•

Als scheidsrechters 2 wedstrijden na elkaar of op dezelfde dag fluiten, mogen verplaatsingskosten
vanaf het thuisadres worden geteld, ook als men daar niet vertrekt.

•

Probeer digitaal veel visibiliteit te creëren! We moeten proberen onszelf in de kijker te plaatsen,
de sport breder bekend te maken en in de spotlight te zetten, onder meer via speelhandbal.be
en challenges. De VHV heeft recentelijk Instagram en TikTok aangemaakt. Dat leeft en we hebben
al heel wat volgers, maar de bekendmaking aan en de inzet van de clubs hierin kan nog veel
beter. Eric is hiervan op de hoogte. Eric moet zich ook meer gaan bezighouden met interne
communicatie (communiceren naar de clubs, de clubs bij bepaalde zaken betrekken,…). Verder
moet er promotie gemaakt en ingezet worden op positieve motivaties m.b.t. beweging. MarCom
kan hieromtrent het communicatieplan evalueren en bekijken wat er op korte termijn nodig is.

Ondertekening documenten:
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