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1 Clubnieuws
Sporthal EHC Tournai tijdelijk niet toegankelijk
Gezien de sporthal ‘Hall des Sports de la C.E.T.’ te Doornik door het Waalse Gewest tijdelijk omgevormd werd
tot vaccinatiecentrum in het kader van Covid-19, is deze locatie tot 31 augustus 2021 niet toegankelijk voor
sportieve activiteiten.

Bestuurswijzigingen
Brabo Denderbelle
Brabo Denderbelle meldt het ontslag van haar penningmeester, Anja Van Goethem. De samenstelling van het
bestuur van Brabo Denderbelle is momenteel als volgt:
Voorzitter:
Jochen VAN KEER
Baasrodestraat 20, 9280 Lebbeke
0477 52 15 44
jochen.vankeer@telenet.be
Secretariaat:
Ludo CALLAERTS
Rossevaalstraat 55, 9280 Lebbeke
0494 93 66 75
secretariaat.brabodenderbelle@gmail.com
Penningmeester:
Sarah VERHULST
Bertstraat 16, 9280 Lebbeke
0479 34 11 80
verhulst.sarah@gmail.com

2 VHV – KBHB mededelingen
Clubinschrijving 2021 – 2022
De secretarissen van de clubs krijgen volgende week een formulier voor inschrijving voor het seizoen 2021-2022
toegestuurd. Deze formulieren moeten vóór donderdag 20 mei 2021 ingevuld en ondertekend ingediend worden
via mail aan tessa.leeten@handbal.be.
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Uitnodiging Statutaire Algemene Vergadering 2021 en Buitengewone
Algemene Vergadering van de Vlaamse Handbal Vereniging
De Statutaire Algemene Vergadering 2021 en de Buitengewone Algemene Vergadering van de Vlaamse Handbal
Vereniging zal plaatsvinden op donderdag 27 mei 2021 om 20u00 en zal opnieuw virtueel doorgaan omwille van
de coronacrisis.
Hieronder vindt u de bijhorende agenda:
1. NAZICHT VAN DE VOLMACHTEN (19u45 - 20u00)
2. AANTEKENING AANWEZIGHEDEN (20u00)
3. OPENINGSWOORD DOOR DE VOORZITTER
4. AANWIJZING VAN 2 STEMOPNEMERS
5. AANVAARDING NIEUWE CLUBS/ONTSLAG CLUBS
6. VERSLAG VAN DE COMMISSARISSEN
7. FINANCIEEL VERSLAG EN GOEDKEURING VAN DE JAARREKENINGEN 2020
8. ONTHEFFING VAN DE BESTUURDERS
9. ONTHEFFING VAN DE COMMISSARISSEN
10. JEUGDSPORTFONDS
11. LEDENBIJDRAGEN
12. AANWIJZING NIEUWE COMMISSARISSEN VOOR DE REKENINGEN 2021
13. WIJZIGING STATUTEN
14. VERKIEZING/ONTSLAG V/D LEDEN V/D RAAD VAN BESTUUR
15. MEDEDELINGEN VAN DE VHV
16. CONTROLE VAN DE AANWEZIGHEDEN
17. SLUITING V/D VERGADERING DOOR DE VOORZITTER

Resultaten opiniepeiling
De Vlaamse Handbalvereniging organiseerde enige tijd geleden een opiniepeiling bij haar clubs. Maar liefst 53
clubs reageerden op de uitnodiging.
De resultaten kun je HIER terugvinden. Je kan kiezen tussen twee filmpjes waarbij communicatiemanager Eric
Dupain secretaris-generaal Dries Boulet interviewt.
Via DEZE LINK kan je een uitgebreid document bekijken.
Dank aan iedereen die meewerkte aan dit onderzoek!

Eindverslag VHV-rondetafelgesprekken 2021
De voorbije maanden organiseerde de VHV in samenwerking met de regiocomités rondetafelgesprekken. In kleine
groepen werden enkele actuele items besproken.
Via DEZE LINK kunnen jullie alle bevindingen nalezen. De Vlaamse Handbalvereniging dankt iedereen voor de
medewerking, de positieve ingesteldheid en het constructieve karakter waarin deze rondetafelgesprekken
georganiseerd werden. Ook dank aan de regiobestuurders voor het in goede banen leiden van deze meetings.
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Mei = ontslagperiode voor spelende leden
Overeenkomstig de reglementen van de VHV (Art. 2.5. - § 2.5.2.) zijn de volgende regels van kracht betreffende
ontslagen, overgangen en vrijheidsaanvragen:
A. De niet-professionele sportbeoefenaar heeft het recht de overeenkomst tussen hem en zijn club jaarlijks
éénmalig te beëindigen. Het gaat hier om de overeenkomst van het lidmaatschap, waarbij de nietprofessionele sportbeoefenaar bij zijn/haar toetreden tot de club de rechten en de plichten van dat
lidmaatschap aanvaardt, voor zover deze rechten en plichten niet strijdig zijn met de bepalingen van het
decreet van de niet-professionele sportbeoefenaar of met andere bepalingen van dwingend recht.
B. Hij/zij dient zijn/haar ontslag op straffe van nietigheid in te dienen in de periode van 1 mei tot en met
31 mei door een per post aangetekende brief aan zijn/haar oude club en aangetekende kopie aan de VHV.
De poststempel van de aangetekende brief geldt als bewijs van verzending.
C. Het ontslag heeft uitwerking op 1 juni daaropvolgend, waardoor hij/zij zich vrij kan aansluiten bij een
nieuwe club naar keuze. Indien hij/zij terugwenst aan te sluiten bij zijn/haar oude club, dienen de
modaliteiten voor een nieuwe aansluiting te worden vervuld. De speler/speelster kan geen ontslag meer
indienen bij de club waar hij/zij een nieuwe aansluiting heeft ingediend en die aangevraagd werd na 1
juni (zie punt 1: éénmalig).
Deze reglementen gaan – samen met de start van de transferperiode – in vanaf 01 mei 2021. Indien je ontslag wil
geven bij je club, dien je hiervoor het ontslagformulier, dat terug te vinden is op onze website bij ‘clubs’ en
vervolgens bij ‘downloads’, in te vullen. Ontslagbrieven dienen tussen 01 mei en 31 mei 2021 aangetekend
opgestuurd te worden naar zowel het secretariaat van de Vlaamse Handbalvereniging (Dorpsstraat 74 – 3545
Halen) als naar de club waar de speler/speelster zijn/haar ontslag wenst te geven. Meerdere ontslagbrieven in
één envelop zullen niet aanvaard worden. De poststempeldatum op de envelop wordt als geldig beschouwd.
Clubs die geen ontslagbrief ontvangen hebben van de speler/speelster die de desbetreffende club wenst te
verlaten, dienen verplicht en onmiddellijk het secretariaat van de Vlaamse Handbalvereniging hiervan op de
hoogte te brengen. De lijst met transfers zal dagelijks geüpdatet en ter raadpleging beschikbaar gesteld worden
op de website van de Vlaamse Handbalvereniging.

Maatregelen voor de sportsector vanaf 26 april
Update 22 april 2021 – Op basis van de beslissingen door het Overleg Comité van 14 april 2021, blijven de meeste
coronamaatregelen voor sport ook na 26 april nog dezelfde. Enkel voor personen vanaf 19 jaar, wordt het
toegelaten maximum aantal personen in een sportgroep verhoogd van 4 naar 10 vanaf 26 april, ten gevolge van
de aanpassingen in het samenscholingsverbod. We volgen nieuwe informatie vanuit het federale niveau op de
voet en zorgen voor een eventuele update van deze basisregels van zodra deze info beschikbaar is. Tijdens het
OC van 14 april werd, onder voorbehoud, ook een voorzichtig perspectief geboden op verdere versoepelingen
voor de sportsector op 8 mei en op een nader te bepalen datum in juni.
Op de ‘Coronapagina’ van de VHV-website vind je alle info (documenten, downloads, protocollen, etc.) inzake
de Covid-19 aanpak.
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Herlaad jouw sportclub
Na een jaar van verplicht bankzitten, hebben de sportclubs meer dan ooit nood aan een herlaadbeurt. Daarom
lanceren de Vlaamse Sportfederatie, Sport Vlaanderen en de Vlaamse overheid een informatie- en
sensibiliseringscampagne om Vlaamse sportclubs hulp te bieden bij een vlotte doorstart na de huidige
coronacrisis.
Dat doen ze via de campagnepagina www.herlaadjouwsportclub.be, die alle info op één locatie verzamelt. Hier
kunnen de sportclubs terecht voor steunaanvragen zoals de sportnoodlening, maar ook voor concrete
begeleidingen en schrijven ze zich in voor gratis opleidingen en webinars over o.a. financieel beleid, clubbeleid
en het creëren van betrokkenheid en engagement bij stakeholders.
Heb je andere informatie nodig? Geef gerust een seintje via info@herlaadjouwsportclub.be.

Bijscholing: NHV Online Masterclasses voor trainers
Wanneer: volgende woensdagen, telkens om 20u (ong. 1u).
De Masterclasses worden gegeven door geslaagde trainers van de EHF Master Coach opleiding
van afgelopen jaar:
28/04 Frank Van Ommen – Oog-handcoördinatie
05/05 Jan Van Kester en Linde Panis - Het Relatieve leeftijdseffect in de Talent Ontwikkeling van het
Nederlandse en Belgische handbal
12/05 Jelle Vonckx - De invloed van de IHF-spelregels (7vs6) op de doelmannenprestatie en
doelmannentraining
19/05 Freek Gielen - Zelfvertrouwen van spelers positief beïnvloeden
26/05 Fred Michielsen - Perceptueel cognitieve excellentie als individuele basis voor situationeel
verdedigen
Organisatie: Nederlands Handbal Verbond
Meer info via deze link: https://www.handbal.nl/blog/2021/04/22/nieuwe-online-masterclasses-voor-trainers/
Inschrijven: tot de dag van de Masterclass 12u (maar vol = vol).
Situering niveau deelnemers: Instructeur B, Trainer B en A (maar staat open voor iedereen!).
Erkend: voor sporttechnische jeugdcoördinatoren, trainerslicenties A,B en C (1 credit).
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3 Wedstrijdinformatie
Week 17
#
Datum
Locatie
Thuisploeg
Belgisch kampioenschap 2020-2021 poule A

Uitploeg

SR 1

SR 2

Waarnemer

AA01

Hubo Initia
Hasselt

Broothaers Bart

Janssens Steffen

Hendrix Philip

Handbal
Tongeren

Steenwinckels
Christophe

Steenwinckels
Stéphane

Kerremans Guy

29/04/2021 Sportcomplex Sezoens Achilles
20:30
De Damburg
Bocholt
Belgisch kampioenschap 2020-2021 poule B
AAA03 01/05/2021 Wespelaar - HC Atomix
20:00
Sporthal Den
Dijk

4 Scheidsrechters, waarnemers en tafelofficials
Week 18
#

Datum

Locatie

Thuisploeg

Belgisch kampioenschap 2020-2021 poule A
AA03
6/05/2021
Stedelijke sporthal Hubo
Initia
20:15
Alverberg
Hasselt
Belgisch kampioenschap 2020-2021 oefenwedstrijden
AAC08

8/05/2021
Pelt - Sportcentrum Sporting Pelt
18:00
Dommelhof
Finale Beker van België Heren 2019-2020-2021
BBA01
8/05/2021
Stedelijke sporthal Sezoens Achilles
20:10
Alverberg
Bocholt

Uitploeg

SR 1

SR 2

Waarnemer

Sporting
Pelt

Peeters
Jimmy

Van
Loock
Michael

Thomassen Sigurd

Handbal
Tongeren

Broothaers
Bart

Janssens
Steffen

Denis Philippe

HC VISÉ BM

-

-

-

5 Verslagen commissies en comités
Paritaire Scheidsrechterscommissie (P.SCH.C.)
Online conference call via Teams.
Datum en uur: 16-03-2021 om 20.00u.
Aanwezig: René Bura (RB), Peter Claes (PC), Klaus Convents (KC), Phillippe Denis (PD), Philip Hendrix (PHD), Guy
Kerremans (GK), Robert Marck (RM), François Mulleners (FM)
Verslag: Guy Kerremans
1. Het verslag van de vorige vergadering (07-01-2021) wordt goedgekeurd.
2. Stand van zaken scheidsrechterkoppels
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-

Het P.Sch.C. neemt kennis van het feit dat sommige Waalse Elite scheidsrechters/waarnemer niet wensen
ingezet te worden in de mini-competitie aan de huidige voorwaarden, anderen nog wachten op een
oplossing vanuit de liga.
De beperkingen van de vrijwilligersovereenkomst zouden er nu toe kunnen leiden dat de scheidsrechters
voor het eerste deel van de nieuwe competitie 2021-2022 (september-december 2021) niet meer over
voldoende kilometers zouden beschikken om er volwaardig ingezet te kunnen worden op het hoogste
niveau. Het P.Sch.C. vraagt aan de beide liga’s om een soepele toepassing van de
vrijwilligersovereenkomst toe te passen.

-

Het P.Sch.C. stelt vast dat C. Beulakker nog niet gereageerd heeft op de diverse vragen voor informatie.
KC zal contact met hem opnemen.

-

KC deelt de vergadering mee dat de privé/werk situatie van S. Cols gewijzigd is, waardoor hij meer
beschikbaar zal zijn. S. Cols is een van onze beloftevolle scheidsrechters waarvoor dringend een
gelijkwaardige competente collega moet gezocht worden. KC zal hiervoor initiatief nemen.

3. Afspraken i.v.m. het herstarten van de competitie
Op 14-03-2021 was er een Teams-meeting met de scheidsrechters en de waarnemers tijdens dewelke alle
afspraken en het protocol ten aanzien van de coronapandemie werden toegelicht.
De documenten werden daarna ook via mail aan alle betrokkenen bezorgd.
De wedstrijden van de mini-competitie en de finale Beker van België(8/5/2021) zullen scheidsrechters
en waarnemers aangeduid krijgen.
Ook voor de aangevraagde oefenwedstrijden zullen de scheidsrechters op dezelfde wijze aangeduid en
ingezet worden. Ook hier dient het protocol strikt nageleefd te worden. In de voorbereidende wedstrijden
zullen de waarnemers die later in deze competitie ingezet zullen worden, ook ingeschakeld worden om
vertrouwd te raken met de procedures.
Overeenkomstig het protocol dient elke scheidsrechter voor elk van zijn wedstrijden een test te
ondergaan, ook indien hij al gevaccineerd is. Het koppel Martens-Schols wordt voor zijn wedstrijden in
de Nederlandse competitie ook reeds getest. Indien zij datzelfde weekend ook een wedstrijd in België
hebben, dienen zij hiervoor geen bijkomende test te laten uitvoeren, maar wel het resultaat te
communiceren aan onze verantwoordelijke (PHD).
Er is onenigheid over het gebruik van de elektronische fluitjes. PHD zal de bemerkingen voorleggen aan
de technisch directeurs Jelle Vonckx en Jonathan Vandeberg.
Alle afspraken moeten gelden voor de beide liga’s anders zijn deze waardeloos.
4. Aanduidingen
In principe zijn er op dit niveau 7 koppels beschikbaar voor 21 wedstrijden.

HB7: 1898 / 8

Voor de wedstrijden in de poules is het mogelijk om de aanduidingen 3 weken op voorhand bekend te
maken aan de betrokkenen. Daarna een week op voorhand.
Koppels die in aanmerking willen komen om finales te fluiten, dienen ook voor de andere wedstrijden
competitiewedstrijden en de oefenwedstrijden voldoende beschikbaar te zijn.
PHD zal een nota aan alle clubs en de technisch directeurs sturen om de toepassing van het protocol te
vragen en tevens de vriendschappelijke wedstrijden aan te vragen via hun federatie.
5. Deontologische code
Er zal een deontologische code voor scheidsrechters opgesteld worden. PC zal hiervoor een
voorbereidende analyse maken.
6. Varia
-

De duobaan chef-scheidsrechter Philip Hendrix – Peter Claes voor de VHV is gestart. Er is nog geen
taakverdeling afgesproken. Wat afwachten hoe het nu verder loopt.

-

Voor de toepassing van het coronaprotocol in de sporthal is de club verantwoordelijk. Op het
speeloppervlak zijn de scheidsrechters verantwoordelijk.

-

Spelers, scheidsrechters en de hoofdcoach hebben geen mondmaskerplicht. Alle anderen wel waaronder
tafelofficials, waarnemer, ploegofficials op de bank…
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