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1 Clubnieuws
Ontslag van leden
Ontslagen door Brasschaat HC
-

Yüri
Broeckaert
Elke
Kloeck
Ronald Pots

2 VHV – KBHB mededelingen
Aanpassing jeugdreglementen J12
De Raad van Bestuur keurde de onderstaande aanpassing inzake de speelwijze bij de J12 competitie jongens goed:
Het aantal spelers op het terrein wordt teruggebracht van 6+1 naar 5+1.
In het kader van deze hervorming, werden onder meer de volgende elementen aangehaald:
A. Sportieve redenen
• De achterliggende filosofie is dat door minder spelers op het terrein te plaatsen:
1. Er meer balcontacten zijn voor deze spelers,
2. Er meer ruimte ontstaat voor deze spelers,
3. Er zo meer reële kans is op succesbeleving en ontwikkeling bij deze spelers
4. De overgang van minihandbal (3-3/4-4 + K) naar handbal op volledig terrein en met volledige ploeg
geleidelijker gebeurt.
B. Praktische redenen
• Op deze manier wordt de speelwijze gelijkgetrokken met deze van de M13. Het is niet logisch dat deze
groep op een andere manier zou spelen dan de J12.
Het is zeer belangrijk dat de clubs rekening houden met deze aanpassing! We willen dan ook het belang
benadrukken om zo snel mogelijk de trainers en de sporttechnische (jeugd)coördinatoren binnen uw club
hiervan op de hoogte te brengen.

Wij zijn verhuisd!
Sinds juli 2014 was Lummen de uitvalsbasis en het kloppend hart van de Vlaamse Handbalvereniging. Een kleine
7 jaar later werd op vrijdag 2 april definitief afscheid genomen van de kantoren gelegen aan de Dr.
Vanderhoeydonckstraat. Het secretariaat schuift nu iets meer naar het centrum van het land, pal op de grens
met Vlaams-Brabant, naar Zelem.
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Zelem is een deelgemeente van Halen, op een steenworp van Diest. Van zodra het kan en mag zal het voltallige
team haar intrek nemen in de nieuwe kantoren die gevestigd zijn aan de Dorpstraat 74. Tot dan is er een
permanentie verzekerd en werkt het personeel grotendeels, zoals verplicht, van thuis.
Ook van zodra het kan en mag is iedereen welkom in onze nieuwe kantoren, maar tot zover blijven we werken
op afspraak en blijven we de gebruikelijke regels van mondmaskers en afstand houden toepassen.
Vlaamse Handbalvereniging vzw
Dorpsstraat 74
3545 Halen (Zelem)
013 35 30 40
info@handbal.be
Bekijk hier alvast enkele foto’s van onze nieuwe locatie.

Algemene Vergadering op donderdag 27 mei
De jaarlijkse Algemene Vergadering van de Vlaamse Handbalvereniging gaat door op donderdag 27 mei. Omwille
van de aanhoudende gezondheidscrisis organiseren we een digitale vergadering. Een link om hieraan deel te
nemen wordt jullie tijdig bezorgd.
Eén van de agendapunten is de kandidatuur om in de Raad van Bestuur te zetelen. Heb jij ambitie om mee de
koers van het schip te bepalen? Heb jij ideeën om onze sport verder te ontwikkelen?
BIJLAGE PROFIEL BESTUURDER
Stel je dan kandidaat door:
-

Je kandidatuur te mailen naar info@handbal.be
Je kandidatuur via post te bezorgen of binnen te brengen in het kantoor van de VHV, Dorpsstraat 74 te
Halen (Zelem)

Voorwaarden kandidaatstelling
De kandidaturen voor het mandaat van bestuurder moeten bij de maatschappelijke zetel van de VHV ingediend
worden uiterlijk 30 kalenderdagen voorafgaand aan de SAV, hetzij door een Regio Bestuur, hetzij door de RvB,
hetzij in eigen naam. Om aanvaard te kunnen worden, moet het curriculum vitae van elke kandidaat bij de
kandidatuur gevoegd worden. De kandidatuur zal beoordeeld worden binnen de RvB op zijn ontvankelijkheid op
basis van de gestelde vormvereisten. Teneinde de continuïteit van de werking te waarborgen, vervalt
tweejaarlijks het mandaat van de helft (afwisselend een keer 5 en vervolgens 6) van de bestuurders. Bij
tussentijdse verkiezingen wordt de termijn beperkt tot de resterende looptijd van het vrijgekomen mandaat.
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Functie secretaris-generaal
Dries Boulet zal vanaf heden de functie van secretaris-generaal van de VHV overnemen van Patrick Boes. Dit heeft
tot gevolg dat Patrick Boes vanaf de volgende bijeenkomst in mei 2021 opnieuw stemrecht zal hebben als lid van
de RvB.

Bijscholingen op komst!
Er zijn enkele interessante bijscholingen op komst:
Ontwikkelingsgericht trainen – 21 april 2021
Wanneer: woensdag 21 april 20u-22u
Organisatie: Gezond Sporten Vlaanderen (GSV)
Meer info via deze link: https://www.gsv-events.be/events/ontwikkelingsgericht-trainen
Erkend: voor sporttechnische jeugdcoördinatoren, trainerslicenties A,B en C (2u).
Kinderen zijn onze hoop en toekomst en die kan je best koesteren. Hoe doe je dat als jeugdtrainer? Wanneer
train je wat, wat kan een kind fysiek en mentaal aan?
Gezond Sporten Vlaanderen bundelde de meest recente wetenschappelijke adviezen in een praktische toolbox.
De tool omvat zowel de fysieke ontwikkeling, waarbij kracht, lenigheid, uithouding, snelheid en motoriek onder
de loep worden genomen, als de mentale ontwikkeling en veel voorkomende sportblessures bij kinderen.
Tijdens deze lezing lichten prof. Frederik Deconinck (bewegingswetenschapper) en Cedric Arijs (Sportpsycholoog)
de toolbox en de achterliggende wetenschap toe.
1st IHF Children's Handball Symposium
Wanneer: Elke dinsdag en vrijdag in mei van 14u tot 15u (CEST onze tijd)
Organisatie: IHF
Meer info via deze link: http://ihfeducation.ihf.info/INFORMATION/OnlineSeminars/Categories/details/OnlineSeminarCategoryId=86d6c5bd-7cb3-4caf-9185-5b0c9d8cea18
Erkend: voor sporttechnische jeugdcoördinatoren, trainerslicenties A,B en C (1u per sessie).
IHF Handball @ School Lecturers geven 8 live praktijkgerichte webinars over onderwerpen die verband houden
met de praktische aspecten van handbal. Deze kunnen worden bijgewoond via de IHF Virtual Academy of via
Facebook. Om deel te nemen, registreert u zich eenvoudig bij het IHF Education Center of bezoekt u het officiële
Facebook-kanaal van de IHF. In het IHF Education Center vind je de komende weken ook meer informatie over
de verschillende onderwerpen en sprekers.
4 mei
7 mei
11 mei
14 mei
18 mei
21 mei
25 mei
28 mei

Getting Children Started in Handball - Dr Ilona Hapková
Planning the First Practice - Dr Patricia Sosa González
Building the Foundation through Handball - Dr Pablo Greco
Handball as an Interactive Sport - Dr Gerard Lasierra
Scoring the First Goal - Dr Milan Petronijević
Winning the Ball on Defence - Dr Nabeel Taha Al Shehab
Teaching in the Real World - Mr Craig Rot
Next Steps in Handball: After the Pandemic – Panel discussion - IHF H@S Working Group Members
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17-23 mei 2021: Week van de club-API!
Tijdens de week van 17 mei wil de VHV, samen met de clubs, de Aanspreekpunten Persoonlijke Integriteit (API’s)
centraal stellen. Er zullen een aantal acties ondernomen worden om deze personen meer kenbaarheid te geven
bij het publiek. Dit is nodig op regelmatige basis zodat iedereen gemakkelijk de weg vindt naar de club-API of
federatie-API indien zij/hij daartoe nood heeft. Hiervoor wordt de medewerking van de clubs gevraagd.
Er worden daarnaast ook 2 workshops georganiseerd:
Woensdag 19 mei: 20u-21u30: workshop voor de club-API’s i.s.m. ICES
Donderdag 20 mei: 20u-21u30: workshop voor de clubs m.i.v. good practices
Noteer deze data alvast, meer informatie volgt nog!

3 Wedstrijdinformatie
Week 15
#
Datum
Locatie
Thuisploeg
Belgisch kampioenschap 2020-2021 poule A
AA01
17/04/2021 Sportcomplex
Sezoens Achilles
20:15
De Damburg
Bocholt
Belgisch kampioenschap 2020-2021 poule B
AAA01 17/04/2021 Visé - Hall HC VISÉ BM
20:00
Omnisports
Belgisch kampioenschap 2020-2021 oefenwedstrijden
AAC05 17/04/2021 Sportoase
Handbal Tongeren
15:00
Eburons Dome

Uitploeg

SR 1

SR 2

Waarnemer

Hubo Initia
Hasselt

Broothaers
Bart

Janssens
Steffen

Hendrix Philip

HC Atomix

Cappa
Stephane

Schreder
Eric

Convents Klaus

Sporting
Pelt

Peeters
Jimmy

Van Loock
Michael

Claes Peter

4 Scheidsrechters, waarnemers en tafelofficials
Week 16
#
Datum
Locatie
Belgisch kampioenschap 2020-2021 poule A
AA02
24/04/2021 Pelt - Sportcentrum
Dommelhof
Belgisch kampioenschap 2020-2021 poule B
AAA02 24/04/2021 Sportoase
Eburons
15:30
Dome

Thuisploeg

Uitploeg

SR 1

SR 2

Waarnemer

Sporting
Pelt

Sezoens
Achilles Bocholt

Box Mario

Tuinstra
Rob

Verelst Jos

Handbal
Tongeren

HC VISÉ BM

Beulakker
Casper

Gilis Kristof

Thomassen
Sigurd
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5 Verslagen commissies en comités
Verslag Raad van Bestuur 01/03/2021
Aanwezig: Bart Danhieux, Tim Mogal, Marc Vander Mierde, Jan Stryckers, Erwin Dirkx,
Giannoula Tsakitzidis, Tom Lovink, Raf Baudewijn, Kristof Briers, Luc Tack
Afwezig: /
Ambtshalve: Patrick Boes, Dries Boulet, Philip Hendrix, Peter Claes
Verontschuldigd: /
1. Opening door de voorzitter
Bart opent de vergadering en verwelkomt de leden. Bart verwelkomt in het bijzonder Philip en Peter. Zij
zullen samen de functie van chef-scheidsrechter opnemen met een onderlinge taakverdeling. Philip
draagt de eindverantwoordelijkheid, maar Peter trekt mee de kar voor alles wat het scheidsrechtercomité
aangaat.
De vertegenwoordiging in de RvB is nog niet bepaald. Bart stelt dat Philip en Peter beiden de RvB mogen
volgen. Bij voorkeur is dit altijd dezelfde persoon, maar zolang hun stem gehoord wordt en er geen
informatie verloren gaat, maakt het voor de RvB niet uit wie dit maandelijks is. De chef-scheidsrechter
heeft geen stemrecht in de RvB.
Bart heeft vorige RvB gehoord dat er door meerdere personen wensen waren betreffende de werking van
de RvB. Bart heeft vandaag nog niet meteen een volledig antwoord, maar wil concreet werk maken van
een betere organisatie van de vergaderingen, zowel inhoudelijk als het verloop ervan. Daarnaast roept
Bart alle leden op om Patrick, Dries of hemzelf te contacteren om bepaalde items te agenderen als deze
bv. onvoldoende/niet aan bod komen of om een voorstel te doen tot een nieuw ‘vast agendapunt’. Bij
variapunten komen soms té belangrijke items aan bod. Deze punten worden best op voorhand kenbaar
gemaakt om meer ruimte te voorzien om ze te bespreken.
2. Goedkeuring verslag vorige vergadering
Het verslag van de vorige vergadering zat niet bij de uitnodiging maar werd vandaag (1 maart)
doorgestuurd. Opmerkingen op het verslag worden per mail voor vrijdag 5 maart bezorgd. Zonder
opmerkingen wordt het verslag goedgekeurd en mag het gepubliceerd worden.
3. Goedkeuring verslag Bijzondere Algemene Vergadering
Het verslag van de BAV is doorgestuurd aan de RvB-leden. Tim laat weten dat er bepaalde clubs op afwezig
staan, maar deze hebben geen stemrecht (Handbalclub Lier en Handbal Zoersel). Als dit is aangepast, is
het verslag goedgekeurd en mag het gepubliceerd worden.
4. Beheer SG
- Opstart Dries voltijds
Vanaf 22 februari is Dries voltijds opgestart als algemeen manager op de VHV. Op 25 februari
heeft Patrick zijn ‘laatste werkdag’ gehad. Dit betekent dat hij vanaf nu niet meer op regelmatige
basis zal langskomen op het secretariaat. Deze beslissing neemt hij zelf ook in functie van extra
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opdrachten voor zijn werk. Patrick was alvast aangenaam verrast met de attenties die voorzien
waren.
Patrick stelt zelf voor dat hij het ambt van secretaris-generaal binnenkort ook neerlegt. Dries is
reeds goed bezig en kan dit er bij nemen. De praktische uitwerking zal doorgesproken worden
met het Dagelijks Bestuur.
Ook Bart dankt Patrick voor de geleverde inspanning m.b.t. het opvolgen van de lopende zaken
van het afgelopen jaar.
-

Nieuw pand stavaza
Het contract is in samenspraak met Filip Soetaert op een aantal vlakken nog aangepast. Vorige
week hebben beide partijen ingestemd en momenteel wachten wij tot de verhuurder het contract
heeft getekend.
Met het pand voldoen we aan diverse wensen van de RvB (meer naar het westen, financiële
besparing).
We huren het pand vanaf 1 april. Er is een maand (april) overlap waarbij we op 2 locaties zitten.
Zodoende kunnen we de verhuis geleidelijk aan inplannen. Dries is volop bezig met de
voorbereiding, afspraken maken en digitalisering/scanning.

-

Clubbegeleiding
Begin februari zijn de telefoongesprekken met de voorzitters afgerond. Op 2 clubs na, zijn alle
voorzitters gesproken. Een verslag van deze gesprekken is doorgestuurd en ook verspreid naar de
clubs. Deze persoonlijke contacten zijn allemaal zeer goed verlopen. De voorzitters waren zeer
tevreden met de actie en waren over het algemeen redelijk optimistisch.
In opvolging van deze gesprekken zijn er over heel Vlaanderen 13 rondetafelgesprekken
georganiseerd. 7 gesprekken hebben plaatsgevonden in februari en 6 gesprekken staan deze week
gepland op 3,4 en 5 maart. Door het verspreiden van een duidelijke agenda met diverse bijlages
ging het op elk van deze gesprekken over dezelfde onderwerpen.
De belangrijkste opzet was het bespreken van mogelijkheden voor het organiseren van
activiteiten tijdens de Coronaperiode en tijdens de zomer van 2021, maar ook andere items als
het statuut van de vrijwilliger en het financiële luik kwamen aan bod. Uiteraard hadden de clubs
de mogelijkheid om zelf items aan te brengen.
De algemene bevindingen over deze gesprekken zijn positief. De sfeer tussen de clubs is goed en
over het algemeen zijn de deelnemers blij dat er interactie is. Een aantal clubs hebben wel
verwachtingen betreffende de terugbetaling van competitiebijdragen door de VHV aan de clubs
voor seizoen 2020-2021 en vragen hierrond duidelijkheid in mei, ook om zelf beslissingen te
kunnen nemen naar hun eigen leden/lidgelden toe. Wat de VHV ook beslist, er moet voldoende
duiding gegeven worden!
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Alle verslagen van deze meetings worden nog gebundeld in een eindverslag dat als werkdocument
wordt bezorgd aan de clubs.
Aanvullend op de rondetafelgesprekken werd er ook een enquête opgemaakt en bezorgd aan de
clubs. Dries toont een diagram van een van de vragen met de voorlopige resultaten. Er hebben
24 clubs gereageerd. Zodra alle antwoorden binnen zijn, wordt er ook van de enquête een verslag
opgemaakt. De enquête moet uiteindelijk duidelijk maken in welke activiteiten de clubs denken
te participeren tijdens de zomer. En of zij hiervoor zelf accommodatie ter beschikking hebben.
Tot slot toont Dries een grafiek met een tussenstand van de ledenaantallen van de VHV op 1
januari 2021. Deze resultaten zijn besproken met Sport Vlaanderen en zijn op dit moment
veelbelovend. We hebben dit seizoen weinig impact gezien van de Corona-crisis. Het is uiteraard
afwachten hoe de cijfers volgend seizoen zullen zijn.
In een volgende fase zal alle informatie verzameld worden en dienen als basis om tijdens de 2 de
helft van maart een voorstel uit te werken voor tijdens de zomer. Het moet de intentie zijn om
zoveel mogelijk promotie te voeren en handbal te tonen als buitensport. We gaan niet wachten
tot er versoepelingen zijn om diverse scenario’s uit te werken.
5. Beheer RvB
- KBHB heropstart competitie
Er hadden 3 clubs aangegeven om te willen instappen in een protocol om de competitie terug op
te starten voor de clubs die spelen in BENE-league. Daarbij zouden de Belgische clubs onder elkaar
spelen. Dit uitzonderingsprotocol werd goedgekeurd door het ministerie en ondertussen heeft
Handbal Tongeren zich als 4de club aangemeld om deel te nemen. Kristof Briers laat weten dat
ook Atomix heeft besloten om alsnog deel te nemen. Clubs kunnen zich tot morgen aanmelden
bij de KBHB om in te stappen.
Morgen (02/03) komt het PUC samen om de modaliteiten (startdatum, speeldata, sr’s, finales,…)
van deze competitie vast te leggen. Een heropstart is voorzien in april.
Philip vraagt wat het standpunt is van de VHV betreffende de vergoeding van de scheidsrechters
(nieuwe regeling verenigingswerk). De meeste sr’s zouden kunnen overstappen naar
vrijwilligerswerk.
-

VHV heropstart competitie
Momenteel wordt het standpunt betreffende de organisatie van het huidige seizoen niet
gewijzigd. Het heeft geen meerwaarde om op dit moment hierover te communiceren.
Giannoula stelt dat er vanuit de VHV best gecommuniceerd wordt naar de clubs na elke
veiligheidscel. Dit moet zeker gebeuren als er wijzigingen zijn, maar ook als er niets wijzigt (voor
het handbal). Zo blijven de clubs niet met vragen zitten.
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-

PUC op 02/03/2021
Betreffende de bekerfinale van 8 mei zal het heel moeilijk worden voor de dames om de finale
te spelen. Het is een zeer grote investering voor de clubs en we gaan zo goed als zeker geen
goedkeuring krijgen van het ministerie.
Jan stelt voor om een deadline te stellen aan de damesclubs zodat we snel duidelijkheid hebben.
Patrick neemt dit meer naar het PUC.
Patrick stelt dat ook het reglement besproken zal worden betreffende een club die niet meer
wenst deel te nemen aan de BENE-league. Luc voegt daaraan toe dat er ook moet gekeken worden
wat er gebeurt als de BENE-league niet meer zou bestaan.
Luc vraagt dat de voorbereidingsperiode lang genoeg wordt genomen alvorens de competitie te
starten. Dries voegt toe dat de effectieve startdatum zal worden vastgelegd in overleg met de
clubs op woensdag 3 maart 2021.
Giannoula is nieuwsgierig naar agendapunt ‘Black Arrows’ op het PUC. Dit komt daar weinig tot
nooit aan bod. Giannoula vraagt specifiek hoe men de voorbereiding naar volgend jaar toe ziet
en hoe dit verder zal verlopen met de trainer. De huidige trainer (Laurent Worm) wordt actief als
trainer van Gent. Rik Stryckers heeft hierom ontslag moeten nemen bij de Black Arrows en er is
een afspraak dat een combinatie van beide niet wordt toegelaten.

-

Statutaire Algemene Vergadering
De vergadering zal opnieuw digitaal verlopen. Patrick en Dries mogen een datum bepalen eind
mei en deze voorleggen op de volgende vergadering.

-

Deontologische code
Er zijn nog enkele bestuurders die dit niet ondertekend en teruggestuurd hebben. Patrick vraagt
om dit in orde te brengen. Aanvullend zullen ook Peter, Philip en Dries nog een exemplaar moeten
ondertekenen. Patrick stuurt de vraag door.

6. Financiën
- Afsluiting boekjaar 2020
Afgelopen donderdag is SBB virtueel op bezoek geweest voor de voorbereiding van de afsluiting
van het boekjaar. In maart wordt er nog Cel Financiën georganiseerd om de jaarcijfers vast te
leggen. De cijfers zijn nog niet definitief, maar we zitten rond break-even.
Hoewel Els stelt dat we er dit jaar vroeg bij zijn, moet het in de toekomst zeker lukken om dit
nog vroeger af te ronden. Het streefdoel ligt op begin januari.
-

Begroting en budget 2021
De begroting 2021 is opgemaakt in november en goedgekeurd door de BAV in december. Bij
nazicht nu, is het echter duidelijk dat het financieel een moeilijk jaar zal worden (het wegvallen
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van subsidies, de zeer grote uitdaging om sponsoring te vinden terwijl er geen handbalactiviteiten
doorgaan, de vraag van clubs om een terugbetaling te voorzien,…). Dit werd al deels toegelicht
op de vorige RvB.
Dries toont dat er wel werk gemaakt is van de technische werkloosheid.
De Cel Financiën zal zich in maart eveneens buigen over deze problematiek. Dries heeft in overleg
met SBB de nodige documenten ontvangen om een detailbudget voor 2021 op te maken. Op die
manier zal een maandelijkse rapportage van de financiële cijfers eenvoudiger worden.
Kristof vraagt of er al onderzocht is of de VHV recht heeft op bepaalde VLAIO-subsidies. Zo zijn
er momenteel mogelijkheden om aanvragen te doen voor projecten rond digitalisering en
professionalisering.
Misschien kan de VHV ook aanspraak maken op de VLAIO-premies voor omzetverlies?
Dries zal dit navragen en richt zich bij vragen of problemen tot Kristof.
-

Maandelijkse rapportering
Op de volgende Cel Financiën worden begroting/budget 2021 bekeken. Dries wil hier enkele pistes
voorleggen zodat er een concreet voorstel geformuleerd kan worden. Dries heeft van het
boekhoudkantoor info ontvangen over een maandelijkse opvolging van het budget met een
vergelijkende toestand.

-

Openstaande klanten
HK Waasmunster heeft een aangetekend schrijven gestuurd waarin ze melden dat ze de factuur
niet betalen wegens niet-activiteit, er wordt niets georganiseerd. Patrick is met de club
overeengekomen dat ze ten laatste vandaag de factuur toch zou betalen. Momenteel heeft de
club de helft van het gefactureerde bedrag gestort.
Door de diverse creditnota’s en wijzigingen is het soms echter moeilijk om het uiteindelijke
openstaande saldo te kennen. Dries zal met Els opnemen om alle clubs een overzicht te bezorgen
van de stand van hun rekening.
Clubs die niet akkoord zijn, mogen doorverwezen worden naar Bart die gerust wil ondersteunen
om dit op te lossen.
Tim maakt de opmerking dat er geen afrekening meer komt van het JSF in mei. De volledige
creditnota is opgemaakt in december. Aangezien dit een afwijking is op voorgaande jaren, kan
dit best worden meegedeeld aan de clubs.

7. Cellen en Commissies
Algemeen stelt Bart voor dat vanaf nu alle werkende cellen worden geagendeerd en dat de voorzitter van
elke cel aangeeft of er een update is of niet.
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-

Cel IT
Vandaag is er een grote release van PHPro met onder andere de implementatie van het gedeelte
voor de scheidsrechtervergoedingen online gegaan. Na deze release wordt het werk van PHPro
even ‘on hold’ gezet. Enkel acute problemen (bugs) worden nog opgelost.
Er wordt wel gekeken naar deadlines om de volgende competitie voor te bereiden.
Philip heeft zijn rechten tijdelijk verloren, maar Tessa heeft dit kunnen rechtzetten.
Clubs hebben hier geen last van gehad.
Philip uit zijn bezorgdheid omtrent de website van de VHV. Door recente ontwikkelingen worden
steeds meer pagina’s geweigerd als ze geen https (beveiligde verbinding) zijn. Tom haalt aan dat
een algemene opfrissing van de website aan de orde is, uiteraard rekening houdend met de
financiële mogelijkheden om dit (snel) te realiseren.
VSF houdt een infomoment over beheer en planning van officials. Het platform RefAssist wordt
aangeboden via VSF waardoor er extra korting is (shared service). Patrick heeft de Nederlandse
Hockeybond gebeld en zij zijn hierover zeer tevreden. Er is geen investering nodig, uiteraard wel
een maandelijkse kost. De tool is modulair opgebouwd en de service zou heel goed zijn.

-

Cel Competitie
/

-

Cel Breedtesport
Het voorlopige verslag van de vergadering werd meegestuurd met de uitnodiging. De doelstelling
moet zijn om de hele zomer lang handbalactiviteiten te organiseren. De Cel Breedtesport wil de
clubs daartoe stimuleren. Patrick roept op om de boodschap te verkondigen. Tegen de stroom in
moeten we uitpakken met handbal als (laagdrempelige) zomersport om te zorgen voor meer
visibiliteit, een toename in aantal leden en geen drop-out.

-

GES-Cel
Giannoula geeft een toelichting rond de werking van de GES-Cel. Het verslag van de laatste
bijeenkomst wordt apart doorgestuurd en geagendeerd op de volgende RvB. De GES-Cel herneemt
wel een vraag die werd gesteld aan de Cel Competitie van oktober (Uitzondering Uilenspiegel
voor integratie G-sporters in competitie).
Dit zou niet goedgekeurd zijn omdat Giannoula in de GES-Cel zit. Zij is hier echter niet akkoord
mee. Giannoula heeft zich zoals het hoort niet ingelaten met deze besluitvorming. Van
belangenvermenging is geen sprake. Ze betreurt dat dit de reden zou zijn voor deze beslissing.
De GES-Cel herhaalt dus zijn vraag en gaat ervan uit dat de toelichting van Giannoula voldoende
is om dit nu wel te behandelen.

HB7: 1897 / 12

8. Varia
-

DRIES
Het Vlaamse SportTribunaal zoekt een nieuwe bestuurder en organiseert in maart zijn Algemene
Vergadering. De RvB is akkoord dat Dries deze vergadering bijwoont om de VHV te
vertegenwoordigen. Patrick had Filip Soetaert al gecontacteerd over dit openstaande mandaat.
Dries zal een herinnering sturen. De deadline voor kandidaatstelling is 12 maart 2021.

-

RAF
Alle verslagen hebben een andere lay-out. Kan dit beter? De huisstijl moet door iedereen correct
toegepast worden zodat we meer uniformiteit krijgen. Jan vult aan dat het verslag van de Cel
Breedtesport zeer slordig is met diverse typfouten. Dries nuanceert wel dat dit laatste verslag
een werkdocument is.

-

ERWIN
De huisstijl moet ook correct toegepast worden ifv de vzw Wetgeving. Een verslaggever kan
verantwoordelijk zijn wanneer de zetel van de VHV niet correct staat vermeld. Philip vult aan
dat deze dan ook duidelijk naar iedereen gecommuniceerd moet worden die het aanbelangt.
Patrick vult aan dat ook de digitale handtekeningen van de medewerkers volledig moeten zijn om
in orde te zijn.
In 1941 is de vzw Vlaamse Handbalbond opgericht (Belgiëlei in Antwerpen). Deze is nu nog
opgenomen in de KBO, maar we hebben geen bestuurders teruggevonden.

-

GIANNOULA
Het is momenteel niet duidelijk wie in het COVID-team zit voor VHV/KBHB. De clubs zouden dit
moeten weten. Bart geeft wel aan dat deze zaken aan het begin van de pandemie
gecommuniceerd zijn aan de secretarissen.

Ondertekening documenten:
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