VERSLAG BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VHV 2020
Dinsdag 15 december 2020, 20u00, digitaal via Teams

Aanwezigen RvB: Bart Danhieux, Tim Mogal, Marc Vander Mierde, Jan Stryckers, Giannoula
Tsakitzidis, Tom Lovink, Raf Baudewijn, Kristof Briers, Luc Tack
Ambtshalve aanwezig: Patrick Boes, Dries Boulet
Secretariaat: Hub Maes, Els Bal, Tessa Leeten, Linde Panis
1. AANTEKENING VAN DE AANWEZIGHEDEN (20u00)
Aanwezig:
Regio AVB: HV Uilenspiegel, HC Welta Mechelen, DHW United Antwerpen, Olse Merksem HC,
Brasschaat HC, HC Duffel, 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, Handbal Tongeren, HV Arena, Kreasa
Handbal Houthalen, HC Overpelt, HB Sint-Truiden, DHC Overpelt, 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, 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 ’t Noorden
Regio Limburg: Hubo Initia Hasselt
Regio Oost-West: Handbalclub Dendermonde, 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 – INLEIDING DOOR DE VOORZITTER
Voorzitter Bart Danhieux heet de clubs welkom en overloopt de agendapunten. Voor er wordt
overgegaan tot het officiële gedeelte, introduceert Bart de nieuwe algemeen manager van de VHV:
Dries Boulet. Dries zal in de toekomst ook de rol van secretaris-generaal op zich nemen. Bart bedankt
Patrick Boes alvast voor de overgangsperiode die hij aan Dries kan bieden.
Op de SAV in september 2020 kondigde Bart zijn ontslag als voorzitter aan. Aangezien er binnen de
RvB geen kandidaten waren om deze functie over te nemen, heeft Bart toen besloten om nog even
aan te blijven, zeker tot de VHV een nieuwe algemeen manager had aangenomen. Bart zal de
komende maanden de tijd nemen om zijn positie als voorzitter te evalueren en, indien dat nodig
blijkt, eventueel zelf op zoek gaan naar een opvolger.
Dries neemt het woord en doorloopt kort zijn handbalgeschiedenis en zijn carrière binnen de VHV
(competitiemanager, daarna overstap naar technisch directeur topsport) en erbuiten. Dries schetst
ook nog even kort de situatie waarin we ons bevinden en benadrukt dat dit één van de belangrijkste
zaken is waar de VHV momenteel mee bezig is. We willen de clubs niet enkel tijdens de
Coronaperiode zo goed mogelijk begeleiden maar ook al nadenken over de periode daarna. De
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komende weken en maanden zal duidelijk worden welk plan we hebben voor de verderzetting van
ons handbal van zodra het weer kan. Dries hoopt op een goede samenwerking en wil snel beschikbaar
zijn om samen te bouwen aan het handbal van al onze clubs, in Vlaanderen en in België.
3. PRESENTATIE BEGROTING 2021
Tim Mogal geeft toelichting bij de begroting 2021 (kalenderjaar 2021) die op voorhand aan alle
deelnemers bezorgd werd en vandaag ter goedkeuring aan de BAV voorgelegd wordt. Volgende vragen
werden tijdens de uiteenzetting behandeld:
-

Bijdrage Organisatie Competitie: dit is hetgeen wij aan de clubs factureren voor de
scheidsrechters. Deze opbrengst gaat gelijk zijn aan de kosten welke zijn betaald voor de
scheidsrechters. Het geld dat de clubs in september als voorschot betaald hebben voor de
scheidsrechters, blijft niet bij de VHV. De bedoeling is dat dit wordt uitbetaald aan de
scheidsrechters en als de scheidsrechters dit seizoen niet in actie komen (wegens Corona)
wordt het teveel betaalde bedrag terugbetaald aan de clubs.

-

Coronasubsidie Sport Vlaanderen: dit is het bedrag (€74.000) dat de VHV aan de clubs zal
uitkeren. In januari 2021 zou Sport Vlaanderen deze som aan de VHV storten, en op dat
moment zal dit ook meteen worden door gecrediteerd naar de clubs. De Coronasubsidie
wordt berekend door 80% van €74.000 toe te kennen op basis van de ledenaantallen welke
de club had op 01 september 2020, en 20% van €74.000 te verdelen op basis van de
inschrijvingsgelden welke de clubs aan de VHV betaald hebben.

-

€25.000 in de post ‘IT-kosten’ zal niet (volledig) ingezet worden voor de ontwikkeling van
het digitaal wedstrijdblad. Dit bedrag zal onder meer aangewend worden voor de
securitysoftware op de pc’s alsook voor onderhoudskosten van de pc’s en IT-programma’s.
Zulke terugkerende IT-kosten bedragen op jaarbasis ongeveer €25.000.

-

Inschrijvingsgelden competities: de VHV voorziet momenteel geen rechtstreekse
tegemoetkoming. Deze beslissing werd genomen omdat enerzijds voor de VHV de werking
niet stilvalt (beleidsplan, opmaak meerdere competitieroosters), en anderzijds omdat de
VHV vanuit Sport Vlaanderen €81.000 krijgt waarvan al €74.000 zal terugvloeien naar de
clubs, en bovendien stort ze €35.000 extra in het JeugdSportFonds. Dit maakt dat de clubs
dit jaar additioneel ongeveer €100.000 van de federatie kunnen krijgen om kosten te kunnen
dekken. In 2021 zal de situatie inzake de mogelijkheid tot het spelen van
competitiewedstrijden in het huidige seizoen verder opgevolgd worden.

-

Solidariteitsbijdrage (actuals 2020): is een gevolg van de beslissing van de AV in januari 2020.
Solidariteitsbijdrage is een deel van de clubs welke normaal gezien in 2019 was gevorderd.
Op de AV van januari 2020 hebben de clubs beslist dat het deel van de laatste 5 maanden
van 2019 (augustus – december) door de VHV betaald zou worden. €27.502 is eigenlijk al
betaald in 2019, maar de beslissing dat dit ten laste zou komen van de VHV, is pas genomen
in 2020. Voor 2020 op zich is er geen solidariteitsbijdrage.

De wijziging in het verenigingswerk heeft geen impact op deze begroting omdat dit een vestzakbroekzakoperatie is.
De begroting voor 2021 werd conservatief opgesteld. De inkomsten werden relatief laag ingeschat.
Normaal gezien zullen deze hoger uitvallen, maar we willen niet voor onaangename verrassingen
komen te staan.
4. STEMMING BEGROTING 2021
De stemming inzake de goedkeuring van de begroting 2021, levert een meerderheid op. De
vergadering aanvaardt het resultaat van de 50 binnengekomen stemmen en is dus akkoord met de
opgestelde begroting voor 2021.
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5. TOELICHTING BELEIDSPLAN DOOR LINDE PANIS
Linde Panis geeft een presentatie over het opgemaakte beleidsplan 2021-2024 naar aanleiding van
de nieuwe olympiade en licht zo toe waarop de VHV zich de komende 4 jaren wil focussen.
De Cel Competitie heeft reeds overlegd over de noodzaak om wedstrijdbladen te blijven gebruiken
bij -14-jarigen. Hier is men momenteel nog mee bezig, er is nog geen duidelijk antwoord mogelijk.
6. MEDEDELINGEN VAN DE VHV
Er zijn geen bijkomende mededelingen.
7. CONTROLE VAN DE AANWEZIGHEDEN
Niemand heeft de digitale vergadering verlaten, zodoende zijn alle leden nog aanwezig.
8. SLUITING VAN DE VERGADERING DOOR DE VOORZITTER
Patrick bedankt de clubs voor de samenwerking het afgelopen jaar en geeft het woord aan voorzitter
Bart Danhieux om de vergadering te sluiten.
Bart verschaft nog extra duidelijkheid omtrent de seniorencompetitie (nationaal, liga en regio). In
de zomer heeft de VHV verschillende scenario’s uitgewerkt. Ten vroegste vanaf 15 januari 2021
zouden contactsporten opnieuw beoefend kunnen worden, wat voor de senioren een start tegen eind
februari 2021 zou betekenen. De kans dat dit later wordt, is echter groot. Daarom werd beslist dat
het seizoen 2020-2021 een ‘blanco’ seizoen wordt. Er zullen geen stijgers en geen dalers zijn en
seizoen 2021-2022 zal gespeeld worden met dezelfde reeksindeling als het huidige seizoen. De VHV
probeert om dit seizoen nog zoveel mogelijk wedstrijden te laten spelen, maar als er wedstrijden
wegvallen, worden deze niet verplaatst. We spelen dus enkel de wedstrijden die kunnen doorgaan.
De wetgeving/regelgeving van de overheid laat ons toe om te sporten tot en met 12 jaar. Tot het
einde van kalenderjaar 2020, betekent dit dat we met de M13, J13, U13 in competitie zouden kunnen
treden. Vanaf 01 januari 2021 worden de eerste spelers/speelsters van die categorie 13 jaar. Minister
van sport Ben Weyts stelt dat de spelers/speelsters die van januari tot juni 2021 13 jaar worden toch
zullen kunnen blijven sporten onder de regel die nu van kracht is, namelijk dat de -12-jarigen aan
contactsport kunnen doen. Concreet betekent dit dat trainingen voor deze categorie georganiseerd
kunnen blijven worden en er competitie gespeeld kan worden. In veel gemeentes/steden zijn echter
veel sporthallen gesloten, wat het voor de VHV onmogelijk maakt om een competitie op te starten.
Clubs die wel toegang hebben tot sporthallen kunnen wel verder trainen of oefenwedstrijdjes spelen.
Voor de competities J14, M14 en ouder zijn we afhankelijk van wat de overheid de komende
weken/maanden zal toelaten. De meeste jeugdcompetities zijn regio gebonden, hierover zullen de
regio’s een gepaste communicatie uitsturen.
Bart roept de clubs die in de mogelijkheid zijn om te trainen (beschikbare sporthal) op om met de 12-jarigen zeker aan de slag te gaan door bv. met een aantal clubs kleinschalige tornooitjes te
organiseren zodat voor deze doelgroep het competitieve element toch aanwezig blijft.
Bart bedankt Patrick in het bijzonder om - na het uitvallen van Tina - de verantwoordelijkheid op
zich te nemen door tijdelijk in te springen als secretaris-generaal en heel veel werk te verrichten.
Er is ook een dankwoord voor zijn engagement om een vlotte overgang naar Dries toe te garanderen.
Bart wenst iedereen fijne eindejaarsfeesten en sluit daarmee de vergadering af.
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