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1 Clubnieuws
Ontslagen door HC Olva Brugge
-

Bruneel Felix-Alexander

2 VHV – KBHB mededelingen
Maatregelen voor de sportsector vanaf 8 maart
Op de VHV-website onder de tab ‘Corona’ (http://www.handbal.be/nl/corona) kan de meest recente informatie
vanuit de VSF inzake de laatste beslissingen van het Overlegcomité (gericht op sport) geraadpleegd worden.
Als er dit seizoen wél nog gehandbald mag worden, blijft het laatste standpunt, bevestigd door de RvB, van
kracht. Dit betekent dat, wanneer het weer kan, de blanco competitie (geen kampioenen, stijgers en dalers op
het einde van het seizoen) verder afgewerkt zal worden De kalender blijft zoals hij is om de reservering van de
sporthallen te garanderen en de geplande wedstrijden die niet kunnen doorgaan, worden niet ingehaald. Bij een
eventuele heropstart zal er steeds rekening gehouden worden met de verschillende termijnen voor groeps- en
contactvoorbereiding.
Ter herinnering:
-

Jongeren -13 jaar: het kampioenschap begint zo snel mogelijk.
Jongeren -14/-16: minimum 2 weken
Jongeren -18 jaar: minimaal 3 weken
Senioren: minimaal 3-4 weken

In de praktijk betekent dit dat wij afhankelijk zijn van de voorwaarden om in groepsverband en met contact te
kunnen handballen. Het zal altijd noodzakelijk zijn de aanbevolen 3 weken van voorbereiding in groep en met
contact in acht te nemen.

Aanstelling Philip Hendrix en Peter Claes
De Vlaamse Handbal Vereniging verwelkomde op 01 maart 2021 Philip Hendrix en Peter Claes als nieuwe
scheidsrechterbazen van de federatie. Beide heren treden samen in de voetsporen van François Mulleners en
zullen gezamenlijk de functie van chef-scheidsrechter opnemen met een onderlinge taakverdeling.

Vrijwilligers + info inzake uitbouwen club
Geen handbal zonder spelers, scheidsrechters, trainers.... maar evengoed geen handbal zonder vrijwilliger. Een
vrijwilliger is iemand die onverplicht, met de nodige passie, overtuiging en liefde voor zijn/haar sportclub zaken
ter harte neemt zodat de sporters zich énkel en alleen maar moeten focussen op hun prestaties.
Wij willen álle vrijwilligers die iets doen voor het handbal, van harte danken voor hun geleverde werk.
De VHV wil ook de leden van de RvB bedanken voor hun inspanningen en bijdragen.
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Wie kan en mag er vrijwilliger zijn? Wat zijn de rechten van een vrijwilliger en hoe zit dat met onkosten? Wat
met het statuut van de verenigingswerker? En hoe bouw ik een goede cluborganisatie uit ?
Op de VHV-website onder de tab ‘Vrijwilligers’ (http://www.handbal.be/nl/vrijwilligers) vind je heel wat links
die je op weg kunnen zetten of een antwoord bieden op je vragen.

Verenigingswerkers
Sinds 1 januari 2021 is er een nieuwe regeling m.b.t het statuut van de verenigingswerker. Deze regeling is van
kracht is tot het einde van het jaar. Wie kan verenigingswerker worden? Hoe combineer je het statuut met je
professionele bezigheden? Hoe verricht je de aangifte? Hoeveel mag je verdienen en wat zijn de fiscale
gevolgen?...
Dynamoproject geeft meer informatie via volgende webpagina's:
- brochure verenigingswerker Dynamoproject
- modeldocumenten verenigingswerk (zie thema tewerkstelling)
- meest gestelde vragen
Sinds enkele dagen is ook de aangiftetool van de overheid actief op www.verenigingswerk.be.

Clubgrade
De Vlaamse Sportfederatie heeft Clubgrade gelanceerd!
Clubgrade helpt sportclubs op bestuurlijk niveau en biedt daarbij begeleiding aan
op maat van de sportclub.
Zit je met een concreet probleem binnen jouw club? Zit je met vragen rond de
toekomst van jouw club? Of wil je een nieuwe wind laten waaien door jouw
club(bestuur)? Kortom: heb jij goesting om te groeien?
Neem zeker eens een kijkje op www.clubgrade.be.
Je kan ook rechtstreeks contact opnemen via clubgrade@vlaamsesportfederatie.be.

3 Wedstrijdinformatie
Nihil.

4 Scheidsrechters, waarnemers en tafelofficials
Nihil.
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5 Verslagen commissies en comités
Agenda Raad van Bestuur 01/02/2021
Aanwezig: Bart Danhieux, Tim Mogal, Marc Vander Mierde, Jan Stryckers, Erwin Dirkx, Giannoula
Tsakitzidis, Tom Lovink, Raf Baudewijn, François Mulleners, Kristof Briers, Luc Tack
Afwezig: /
Ambtshalve: Patrick Boes, Dries Boulet, Tessa Leeten (secretariaat)
Verontschuldigd: /
1. Opening door de voorzitter
Bart opent de vergadering en verwelkomt de leden.
2. Goedkeuring verslag vorige vergadering
Er worden enkele opmerkingen gegeven ivm het verslag. Deze worden verwerkt.
Het verslag wordt goedgekeurd.
3. Beheer SG
- Technische werkloosheid stavaza
De regeling technische werkloosheid is opgestart. De vooropgestelde regeling is niet definitief,
wel flexibel ikv werkbelasting en dergelijke, waardoor het aantal dagen dat werknemers
technisch werkloos gesteld worden, individueel en per week kan verschillen.
We verliezen €48.567 aan subsidies, wegens enkele afgewezen/gecancelde projecten van
topsport en fithandbal.
-

Nieuw pand stavaza
Het pand in Zelem zal aan de VHV verhuurd worden. Een contractvoorstel van gemeen huurrecht
is opgemaakt door de makelaar, maar nog niet goedgekeurd door de huidige eigenaar. Vanaf 01
april 2021 zouden we er kunnen intrekken. Er is dus maximaal een maand overlap in huur met
het huidige pand. Het kantoor in Lummen heeft een opzeg van 3 maanden, wat reeds ingegaan is
(opzegging is gebeurd). We wachten met een communicatie over het nieuwe pand tot het contract
getekend is.

-

‘Ronde tafel’ met de clubs i.v.m. uitdagingen
Gerrit, Dries, Hub en Tessa hebben reeds 75% van de clubvoorzitters gecontacteerd. Daarnaast
willen we, in opvolging van het beleidsplan, met verschillende clubs gaan samenzitten. Afgelopen
maandag heeft er een vergadering plaatsgevonden met een aantal regiobestuurders. Hier werd
het plan besproken om een ronde tafel te plannen met de clubs. Later deze week wil Dries contact
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opnemen met Guido Moeyersoons, Robert Peeters en Patrick Boes (contactpersonen voor de drie
regio’s) om met hen op regioniveau deze meetings met de clubs vastleggen. Belangrijk is om te
vermijden dat het te grote groepen worden! De RvB heeft geen bijkomende feedback over dit
initiatief. Bart wil, in functie van de agenda, wel aansluiten op deze meeting(s).
4. Beheer RvB
- Verenigingswerk: stand van zaken
Vorige week heeft er een meeting i.v.m. verenigingswerk plaatsgevonden met François en nog
een aantal RvB-leden. In het geval van de VHV gaat het vnl. over scheidsrechters. We zitten dit
seizoen in een bijzondere situatie, waarin weinig gefloten werd/gaat worden. François gaat
bekijken hoeveel scheidsrechters we van statuut kunnen wisselen (verenigingswerker <
vrijwilliger). De nieuwe wet geldt voorlopig tot 31 december 2021, dus we kunnen maar tot deze
datum werken. Voor degenen die in het systeem van verenigingswerk blijven, wordt de
voorgestelde regeling toegepast (vergoedingen blijven identiek, de scheidsrechter moet 10% via
de belastingen betalen en de VHV gaat 10% doorrekenen aan de clubs). Clubs waarvan
scheidsrechters het nieuwe systeem gaan toepassen, mogen hier niet voor gestraft worden! Via
een soort compensatie moet dit dan rechtgetrokken worden.
-

Project Beach Handbal niet goedgekeurd: gevolgen voor de budgetten
We hebben dit dossier ingediend om mede het loon van Gerrit te subsidiëren. Sport Vlaanderen
heeft het initiatief Beach Handbal echter niet goedgekeurd als project. Het dossier was OK, alvast
voldoende om in aanmerking te komen voor een subsidie, maar er waren enerzijds méér
federaties die een dossier hadden ingediend, en anderzijds andere federaties die een beter
dossier afleverden. Sport Vlaanderen beoordeelde dit project eerder als een concept van de VHV,
terwijl ze liever ziet dat we op termijn een echt ‘Beach Circuit’ willen inrichten. Enkele RvBleden geven aan dat ze graag hun expertise willen delen in het schrijven/indienen van zulke
dossiers.
Het project Fithandbal mag wel voortgezet worden. De RvB feliciteert het team met het indienen
van dit dossier, dat tevens wel sterk genoeg beoordeeld werd.

-

Opstart Belgische Beneleague-competitie (info door Patrick)
De 6 Belgische BNL-ploegen werden (apart) gevraagd naar hun standpunt t.o.v. een Belgische
BNL-competitie. Uit de bevraging bleken 3 clubs (Sporting Pelt, Sezoens Achilles Bocholt en HC
Visé) voor, en 3 clubs tegen (Hubo Initia Hasselt, Handbal Tongeren en HC Atomix) een opstart
van een Belgische BENE-Leaguecompetitie te zijn. Om enige vorm van competitie te kunnen
inrichten, moeten echter ten minste 4 clubs zich bereid tonen om hieraan deel te nemen.
De 3 ploegen die niet willen/kunnen deelnemen, maken geen bezwaar dat de 3 andere ploegen
wel een Belgische BENE-Leaguecompetitie zouden spelen. Er is geopperd om met deze 3 clubs +
een ploeg uit Heren 1° Nationale op te starten, maar de kans op goedkeuring van dit format is

HB7: 1895 / 6

eerder klein. Een ander alternatief is een vierde ploeg bestaande uit spelers van de nationale
ploeg, maar hierover is nog geen duidelijkheid.
Binnen de RvB zou er meer aandacht moeten geschonken worden aan topsport. Dat kan
bijvoorbeeld door de Cel Topsport die als cel maandelijks verslag uitbrengt. Men moet een goede
manier vinden om topsport op een constructieve manier binnen de RvB/VHV meer onder de
aandacht te brengen, zodat er onder meer bekeken kan worden welke rol de VHV heeft ter
voorbereiding van topsport. Ook de selectiewerking van de VHV en thema’s inzake breedtesport
worden (te) weinig besproken in de RvB van de VHV. We moeten goed opletten dat de budgetten
gebalanceerd worden verdeeld tussen topsport en breedtesport/jeugdwerking, tussen de
verhouding mannen-vrouwen en nu ook G-sport. Het is een én-én-verhaal, geen of-of-verhaal.
Patrick zal in de toekomst de verslagen van de bijeenkomsten van het PUC aan de RvB-leden
doorsturen.
5. Financiën
Patrick geeft een toelichting over de financiën.
Met betrekking tot de vragen van de clubs inzake een tegemoetkoming naar volgend seizoen toe, wil
Handbal Regio Antwerpen & Vlaams-Brabant in april/mei 2021 eventueel tornooien voor alle
leeftijdscategorieën, een regionale bekercompetitie,… organiseren waarvan de kosten volledig door de
regio gedragen worden. Vóór 20 mei 2021 (deadline clubinschrijvingen seizoen 2021-2022) moet er
uiteraard gecommuniceerd worden over het standpunt van de VHV ten aanzien van een eventuele korting
of terugbetaling van (een deel van) het inschrijvingsgeld naar volgend seizoen toe. De clubs wachten nu
al op meer informatie hierover en gaan mogelijk tijdens de rondetafelgesprekken hiernaar polsen. Het is
belangrijk om hier een eenduidig antwoord op te formuleren, zeker vanuit de federatie. De regio’s doen
alvast allemaal hetzelfde (terugbetaling van €1 per lid). Mogelijk zal de Cel Financiën samenkomen om
te kijken wat de mogelijkheden zijn naar een terugbetaling/korting toe.
6. Cellen en commissies
- Cel IT: overzicht activiteiten van PHPro (Marc, Tom)
De IT-commissie heeft een demo gekregen van Movetex LiteFleet, het systeem dat ook de KBVB
gebruikt voor het inplannen en aanduiden van scheidsrechters. Patrick neemt contact met de
Koninklijke Nederlandse Hockey Bond om na te gaan hoe zij het gebruik van deze
planningssoftware ervaren. De sessie is positief verlopen en er werd al een prijsinschatting
opgemaakt. In de volgende IT-commissies wordt verder bekeken of het aankopen van een
dergelijk systeem prioritair is (kan de huidige manier van werken m.b.t. de aanduidingen
verdergezet worden?) en of we hier voldoende budget voor hebben.
Volgende week zal er een volgende grote release plaatsvinden. Het item “berekening prestaties
scheidsrechters” inzake onkostenvergoedingen voor officials en dergelijke zit hierbij. Als deze
toepassing vele zaken mogelijk maakt, hoeven we rond dit thema misschien geen additionele
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kosten te maken. Daarnaast staat maandag 08 februari 2021 een Steerco met PHPro ingepland.
Dries is uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Een vervolgupdate met de IT-commissie volgt op
16 februari 2021. De prioriteitenlijst wordt steeds kleiner. Rekening houdend met het beschikbare
budget, bekijken we voortdurend welke stappen we nog kunnen zetten.
Er zijn echter heel wat issues m.b.t. platformontwikkelingen die veel tijd en geld met zich
meebrengen. Momenteel gaat er nog te veel kostbare tijd verloren aan zaken die best
automatisch uit het platform gehaald kunnen worden.
-

Cel Competitie: stand van zaken (Marc)
Op de Cel Competitie van 03 februari 2021 zullen Linde en Tijl hun voorstel van
aanpassing/hervorming/herwerking van de jeugdcompetities komen toelichten. Ze willen dit
z.s.m. voorstellen aan de clubs zodat we weten hoe we de inschrijvingen moeten organiseren.
Daarnaast zal bekeken worden hoe we verder gaan met de huidige competitie en welke vormen
van hervatting/welke mogelijkheden er zijn om outdoor te handballen (Beach handbal, Street
handbal, werking voor -12 (speelhandbal)),… .

-

Beslissing rond (afzien van) deelname aan EK-kwalificatiewedstrijden
België heeft al enkele wedstrijden van de EK-kwalificatiecampagne niet kunnen spelen. Er staan
nog 6 ontmoetingen gepland, maar er is twijfel om deze nog te spelen. Patrick en Jean-François
Hannosset hebben aan de EHF voorgesteld om de drie in maart geplande EKkwalificatiewedstrijden uit te stellen en deze eind april-mei, juni en evt. september te spelen,
maar de EHF houdt vast aan de opgestelde kalender en ging niet akkoord. Het geven van forfait
zou geen kosten of boete met zich meebrengen, maar er zouden wel degelijk financiële gevolgen
kunnen zijn (sponsorcontracten). De hosting (stad Hasselt) zal in dit geval ook veel minder kunnen
steunen. Het sportieve gevolg zou zijn dat de nationale herenploeg als laatste geklasseerd
uitkomt en in januari 2022 barragewedstrijden moet spelen om te kunnen deelnemen aan de
kwalificatiewedstrijden van het EK 2024.

7. Varia
Het is mogelijk de laatste keer dat François heeft deelgenomen aan de RvB als chef-scheidsrechter. Tegen
de volgende bijeenkomst (01 maart 2021), is er namelijk waarschijnlijk een opvolger. François blijft zeker
nog een aantal zaken verder van dichtbij opvolgen. De functie van ‘Chef-scheidsrechter’ wordt mogelijk
een duobaan. Bart bedankt François voor alle geleverde diensten en inspanningen van de voorbije jaren.
De afsluiting van de boekhouding vindt plaats op 25 februari 2021, samen met SBB.
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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.
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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 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
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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 vestzak-broekzakoperatie
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.
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 -14jarigen. 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
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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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