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1 Clubnieuws
Ontslag van leden
Ontslagen door HC Hannibal Tessenderlo
-

Annick Steurs
Mila
Meynen
Dilekci Kane
Laurenz Verboven
Mare
Helsen
Robbe Kenens
Lio
Geysen
Noor
Lenaerts
Enora Voordeckers
Freek Palmans
Victoria Tavernier
Pifte
Schonk
Naud
Brouns
Fran
Janssens

Bestuurswijzigingen
KTSV Eupen
KTSV Eupen meldt het ontslag van haar penningmeester, Istvan Vaessen. De samenstelling van het bestuur van
KTSV Eupen is momenteel als volgt:
Voorzitter:
Marc WAGNER
Am Giesebruch 9, 4700 Eupen
0475 21 08 99
wagnermarc@gmx.net
Secretariaat:
Edgard MÜLLENDER
Schilsweg 48, 4700 Eupen
087 56 06 65 - 0478 26 12 58
edgard.mullender@skynet.be
Penningmeester:
Marc NÜCHTERN
Talstrasse 77, 4701 KETTENIS
0473 95 02 62
info@atelier-eupen.be
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Sasja HC
Sasja HC meldt het ontslag van haar penningmeester, Bernice Dehert. De samenstelling van het bestuur van Sasja
HC is momenteel als volgt:
Voorzitter:
Nick JANSEN
Pierstraat 336B, 2550 Kontich
0478 64 35 48
nick.jansen@telenet.be
Secretariaat:
Rita VAN DER AUWERA
Brederodestraat 184/159, 2018 Antwerpen
0499 15 74 22
secretariaat@sasja-antwerpen.be
Penningmeester:
Tom OCKET
Peperstraat 3/001, 9120 BEVEREN
0471 53 06 98
ockettom@hotmail.com

2 VHV – KBHB mededelingen
Maatregelen voor de sportsector – update 24 maart 2021
Op basis van de persconferentie na het Overlegcomité van 24 maart 2021 blijven de meeste maatregelen voor
sport zoals aangekondigd op 22 maart gelijk. Enkel voor personen vanaf 19 jaar, wordt het toegelaten maximum
aantal personen in een sportgroep gereduceerd van 10 naar 4 vanaf 27 maart. We volgen nieuwe informatie vanuit
het federale niveau (federaal MB, federale FAQ) op de voet en zorgen voor een eventuele update van deze
basisregels van zodra deze info beschikbaar is. De volledige update kun je nalezen op onze website:
http://www.handbal.be/nl/corona.

3 Wedstrijdinformatie
Week 12
#
Datum
Locatie
Thuisploeg
Belgisch kampioenschap 2020-2021 oefenwedstrijden

Uitploeg

SR 1

SR 2

Waarnemer

AAC01

Sezoens Achilles
Bocholt

Peeters Jimmy

Van Loock
Michael

Hendrix
Philip

27/03/2021
17:30

Pelt - Sportcentrum
Dommelhof

Sporting Pelt
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4 Scheidsrechters, waarnemers en tafelofficials
Week 13
#
Datum
Locatie
Thuisploeg
Belgisch kampioenschap 2020-2021 oefenwedstrijden

Uitploeg

SR 1

SR 2

Waarnemer

AAC06

3/04/2021
18:00

Stedelijke sporthal
Alverberg

Hubo Initia
Hasselt

HC VISÉ BM

Peeters Jimmy

Claes Peter

AAC09

3/04/2021
20:00

Wespelaar - Sporthal
Den Dijk

HC Atomix

Sporting Pelt

Broothaers
Bart

Van
Loock
Michael
Janssens
Steffen

Kerremans
Guy

5 Verslagen commissies en comités
Verslag VHV-Scheidsrechterscommissie (VHV-Sch.C.) - video conferentie
Datum: 22-02-2021 – 20.00u
Aanwezig: M. Adamczyk(MA), P. Claes(PC), P. Denis(PD), P. Hendrix(PHD)
P. Hermans(PH), G. Kerremans(GK), F. Lievens(FL), F. Mulleners(FM),
Afwezig: W. De Boeck(WDB)
Verslag: GK
………………………………………………………………………………
1. Het verslag van de vorige vergadering (14-12-2020) wordt goedgekeurd.
2. Stand van zaken competitie
BENE-league is definitief geannuleerd.
Drie ploegen (Bocholt, Neerpelt, Visé) willen nog een minicompetitie opzetten.
Mogelijk sluiten nog andere ploegen aan.
Dit zal dan toch eerst maar kunnen starten na half april.
Misschien zou er toch een Final4 komen.
Op 8 mei zijn de bekerfinales voorzien Bocholt-Visé en St. Truiden-Hasselt.
De contracten (scheidsrechters en waarnemers) moeten ook eerst nog in orde gebracht worden.
3. Elektronische fluitjes
De verdeling van de elektronische fluitjes gaat verder.
De regio’s die er nog nodig hebben moeten een namenlijst aanleveren aan FM.
4. Verenigingswerk - Vrijwilligersvergoeding
Nadat het Grondwettelijk Hof de sinds midden 2019 ingevoerde regeling van het “Verenigingswerk” ongeldig
verklaarde, heeft de regering vlak voor het einde van 2020 een nieuwe wet hieromtrent goedgekeurd. Deze
nieuwe wet is enkel geldig tot 31/12/2021. Dus kunnen er ook maar contracten tussen de VHV en de
scheidsrechters/waarnemers opgemaakt worden die geldig zijn tot uiterlijk 31.12.2021.
De voor 2021 nieuwe geldende wet voor het “verenigingswerk” bepaalt dat er een bijdrage ten laste van de
opdrachtgever (VHV/clubs) is van 10% sociale lasten evenals een fiscale last (10%) voor de ontvanger
(scheidsrechter/waarnemer).
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Gezien er in 2021 door Corona slechts een beperkte activiteit zal zijn, heeft de Sch.C. een analyse gemaakt van
de te verwachten vergoedingen voor de scheidsrechters. Hieruit is gebleken dat de meeste scheidsrechters in
2021 beter onder het “vrijwilligersstatuut” kunnen actief zijn (waar hogervermelde lasten niet gelden).
De Sch.C. vraagt aan de SG om hierover dringend een communicatie naar alle scheidsrechters/waarnemers te
sturen.
Gezien de beperking van max. 2000 km in dit statuut, zullen de scheidsrechters in samenspraak met de
aanduider(s) deze limiet wel moeten in acht nemen.”
5. Mandaat chef-scheidsrechter
FM heeft anderhalf jaar de functie van chef-scheidsrechter ad interim verdergezet.
Er komt nu een oplossing. PHD en PC zijn bereid deze functie in een duobaan op te nemen. Zij zullen onderling
een taakverdeling afspreken.
De vergadering is akkoord met dit voorstel. FM zal dit ook kenbaar maken aan de VHV zodat PHD en/of PC in de
toekomst de vergaderingen van de Raad van Beheer bijwonen.
6. Werkgroepen
De vorming van de werkgroepen loopt verder.
De werkgroepen voor de aanduidingen en de bijscholingen zijn het verst gevorderd.
Het aanduiden van de waarnemers zal voorlopig nog verder door FM gedaan worden.
7. Vergoeding waarnemers BENE-league
Momenteel is de vergoeding voor de waarnemers bij Beneleague wedstrijden een vast bedrag, ongeacht de
verplaatsingskost. Hierdoor is de eigenlijke wedstrijdvergoeding (na aftrek van de verplaatsingskosten) niet
dezelfde voor elke waarnemer en wedstrijd locatie. Dit wordt nog versterkt door het feit dat de meeste
Belgische Beneleague ploegen momenteel in Limburg gevestigd zijn.
Om hiervoor een correctere en evenwichtigere oplossing te zoeken, heeft FM een voorstel uitgewerkt op basis
van een vaste wedstrijdvergoeding en een verplaatsingskost. Hierbij mag echter de totale kost voor de
waarnemingen over een volledig seizoen niet verhogen ten opzichte van de huidige situatie. Het voorstel wordt
aan alle betrokkene waarnemers gestuurd ter goedkeuring.
8. Varia
- PD vraagt inzage in het overzicht van de vergoedingen en vooral van de kilometers per scheidsrechter voor de
periode van augustus tot december 2019. Dit om van bij de start aan te voelen wie risico loopt om de maxima te
overschrijden bij het vrijwilligerscontract.
- Scheidsrechters en waarnemers zouden hun beschikbaarheden moeten meedelen voor de maanden april, mei
en juni.
Deze periode met beperkte competitie op hoger niveau kan de mogelijkheid geven om beloftevolle koppels
intenser te begeleiden.
- PH deelt mee dat er voorlopig geen groot verlies aan scheidsrechters vermoed wordt.
- FM en PHD vragen de P.Sch.C. om het opstellen van een deontologische code op te nemen als actiepunt.
9. Volgende vergadering: maandag 29 maart 2021 om 19.30u.
Gelieve agendapunten ten laatste op 22/03 aan PHD te bezorgen zodat de agenda kan opgesteld worden.
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