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1 Clubnieuws
Ontslag van leden
Ontslagen door HC Attila Temse
-

Pieter
Tim
Jens
Sven

Baeke
Daeninck
Daeninck
Schobyn

-

Aldina
Yousra
Ferre
Zjef
Senne
Wout
Stef
Ilani
Keziah
Michael
Arne
Senne
Lena
Gitte
Nele
Michiel
Jannes
Ayla
Charlotte
Cato
Sam
Joachim
Katrien
Eric
Koen

Ontslagen door HC Schoten
Adanalic
El Mourabet
Nordin
Vanzeebroeck
Paepen
De Schutter
Vandenbroecke
Van Den Brande
Sam
Roeland
Messens
Lippeveld
Goetghebeur
Mannaerts
Vijgen
Houvenaghel
Van den Audenaerde
Wyninckx
Van Parys
Laurijssen
Van Hove
Hendrickx
Vanbrabant
Messens
Van Den Audenaerde

Secretariaatsgegevens
Adreswijziging Uilenspiegel HV
Gelieve nota te nemen van het nieuwe adres van het secretariaat van de club Uilenspiegel HV: Kemmelbergstraat
11/302 te 2600 Berchem. Clubsecretaris Kris Geens en penningmeester Fee Vanhille kunnen op dit adres bereikt
worden.
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Brasschaat HC
Het secretariaat van de club Brasschaat HC zal van 25 mei tot en met 30 juni 2021 worden waargenomen door
Kristin Vangenechten.
E-mail: kristin.vangenechten@gmail.com
Gsm: 0484/90 94 66

Bestuurswijzigingen
R.O.C. Flémalle asbl
R.O.C. Flémalle meldt het ontslag van haar voorzitter, Aline Brockmans, haar secretaris, Jacques Geysen, en haar
penningmeester, Caroline Jasselette. De samenstelling van het bestuur van R.O.C. Flémalle is vanaf mei 2021 als
volgt:
Voorzitter:
Philippe PIRLET
Chemin des Maisons 391, 4400 Flémalle
0494 58 35 48
emmaclarapirlet@gmail.com
Secretariaat:
Eloïse KINET
Rue du Palais 3/2, 4400 Flémalle
0496 03 80 69
eloise.kinet@gmail.com
Penningmeester:
Daphné MAQUET
Rue Trixhelette 77, 4537 Verlaine
0476 03 12 18
daph_maquet@hotmail.fr

2 VHV – KBHB mededelingen
Afrekening van het seizoen 2020-2021
Het handbalseizoen 2020-2021 is voorbij, met uitzondering van de vijf Vlaamse clubs die deelnemen aan de
competitie in onze hoogste afdeling heren.
De VHV is zich zeer bewust van de moeilijke situatie waarin de clubs zich bevinden. Elke vorm van ondersteuning
is belangrijk en de VHV beoogt uiteraard dat we sterker dan ooit uit deze crisis komen. Het voorbije jaar hebben
we vanuit het secretariaat en met de Raad Van Bestuur meermaals bekeken welke rol wij hierin kunnen spelen.
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In 2020 waren er diverse tegemoetkomingen aan de clubs. Zo is er de €81.000 Coronasubsidie uitgekeerd door de
Vlaamse Overheid die bijna integraal naar de clubs is gegaan. In 2020 werd er ook €35.000 meer uitgekeerd in
het JSF dan voorzien in het budget. Daarnaast is er de terugbetaling van 1 euro/ lid van de bijdrage die bestemd
is voor de Regiowerking ten bedrage van €7.791.
Bijkomend heeft de Vlaamse Overheid beslist om in 2021 nog extra subsidies toe te kennen aan de clubs. Daarbij
ontvangt elke club 3 keer de voor 2020 in het JeugdSportFonds toegekende maximale subsidie, gedeelte Sport
Vlaanderen. Dit komt neer op een extra impuls van ongeveer €240.000 voor de Vlaamse handbalclubs. Dit bedrag
wordt integraal uitgekeerd.
Bvb. Een clubs die in 2020 een subsidie van het JeugdSportFonds kreeg van €2.800, waarvan +-50%
afkomstig van Sport Vlaanderen, zal een extra betoelaging krijgen van €4.200.
De VHV is opgetogen dat de Vlaamse Overheid kiest om de subsidies op deze manier toe te kennen. De verdeling
had enerzijds ook kunnen verlopen via de gemeente/stad waarbij we geen zicht hadden op verdeling van de
middelen. Anderzijds bevestigt deze manier van verdelen het belang van het JeugdSportFonds als kwalitatief en
waardevol project.
Ook vanuit de VHV zullen de clubs opnieuw een tegemoetkoming krijgen in 2021. Zo is beslist, in overleg met de
3 regio’s, dat een tegemoetkoming evenredig aan het bedrag van de inschrijvingsgelden voor het seizoen 20202021 voor de regiocompetities ten bedrage van €25.070, integraal ter beschikking worden gesteld van de clubs.
Elke Regio bepaalt zelf welke de modaliteiten zijn waaraan de clubs moeten voldoen om een terugstorting te
bekomen, waarbij de minimumvoorwaarde weliswaar moet zijn dat een project tot bevordering van het handbal
moet worden voorgelegd aan het Regiobestuur. Hoewel er geen termijn wordt geplakt op de periode van de
activiteiten, beogen we dat er tijdens de zomer zoveel mogelijk activiteiten zullen doorgaan.
De VHV zal al deze initiatieven in de mate van het mogelijke mee ondersteunen. Clubs kunnen contact opnemen
met gerrit.vertommen@handbal.be voor het gebruik van de opblaasstructuren of andere promotionele
ondersteuning, maar ook via info@handbal.be kan iedereen terecht met vragen.
Tijdens de laatste kwartaalafrekening in mei wordt uiteindelijk de verrekening nog gemaakt van de in september
betaalde voorschotten voor de organisatie van de competitie. Doordat het aantal wedstrijden dit jaar minimaal
was, zal dit een positief verhaal zijn voor de clubs.
De VHV hoopt uiteraard dat al deze zaken de clubs helpen om klaar te zijn voor een vlotte heropstart van de
zomeractiviteiten en het volgende seizoen.

Dries Boulet secretaris-generaal bij de KBHB
Dries Boulet neemt vanaf heden ook de functie op van secretaris-generaal van de KBHB. Hij vervangt hierin Patrick
Boes.

Aanpassingen VHV-jeugdcompetities seizoen 2021-2022
De leeftijdscategorieën voor de jeugd blijven in seizoen 2021-2022 gehandhaafd. Concreet betekent dit het
volgende:
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-

Bij de meisjes zal er in seizoen 2021-2022 gespeeld worden in de reeksen M13-M15-M17-M19.
Bij de jongens zal er in seizoen 2021-2022 gespeeld worden in de reeksen J12-J14-J16-J18.

De leeftijdsgrenzen voor de jeugd (hier telt het geboortejaar) voor seizoen 2021-2022, vindt u hieronder:
M19: geboren in 2003-2004
J18: geboren in 2004 -2005
M17: geboren in 2005 – 2006
J16: geboren in 2006 – 2007
M15: geboren in 2007 – 2008
J14: geboren in 2008 – 2009
M13: geboren in 2009 - 2010 – 2011
J12 + M12: geboren in 2010 – 2011
Opgelet: J12 en M13 spelen 5+K!
De Raad van Bestuur van de VHV keurde de onderstaande aanpassingen aan de VHV-jeugdcompetities, zoals in de
tabel hieronder voorgesteld, goed:

J14

M15

Regionale/Zonale competitie
Regionale competitie. Ploegen
kunnen, indien na afloop niet
geplaatst voor de VHVcompetitie, in de regio verder
spelen.
Zonale competitie. Zones
worden opgedeeld naargelang
het aantal inschrijvingen.
Ploegen kunnen, indien na
afloop niet geplaatst voor de
VHV-competitie, in de zone
verder spelen.
Prestatieploegen krijgen
voorrang voor de VHVnacompetitie.

J16

Regionale competitie.

VHV-nacompetitie
Eerste 3 gerangschikte P-ploegen
per regio spelen een VHVeindronde van 4 speeldagen
(driehoekstornooien). Geen VHV
B-competitie.
Bij 2 zones: eerste 4
gerangschikte ploegen per zone
en de beste 5de ploeg spelen een
VHV-eindronde van 4 speeldagen
(driehoekstornooien). Geen VHV
B-competitie.
Bij 3 zones: eerste 3
gerangschikte ploegen per zone
spelen een VHV-eindronde van 4
speeldagen (driehoekstornooien).
Geen VHV B-competitie.
Plan A: eerste 3 gerangschikte Pploegen per regio spelen een
VHV-nacompetitie van 8
speeldagen (driehoekstornooien).
Plan B (bij seizoenonderbreking):
4 VHV-speeldagen in
driehoekstornooien.
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M17

Zonale
competitie.
Zones
worden opgedeeld naargelang
het aantal inschrijvingen.
Prestatieploegen
voorrang
voor
nacompetitie.

J18

krijgen
VHV-

Regionale competitie.

Bij 2 zones: eerste 3
gerangschikte ploegen per zone
spelen een VHV-nacompetitie
van 5 speeldagen (enkele
wedstrijden).
Indien het aantal inschrijvingen
te hoog blijkt te zijn, dan kan
deze competitieformule en
rooster aangepast worden.
Plan A: eerste 3 gerangschikte Pploegen per regio spelen een
VHV-nacompetitie van 8
speeldagen (driehoekstornooien).
Plan B (bij seizoenonderbreking):
4 VHV-speeldagen in
driehoekstornooien.

M19

Naargelang het aantal
inschrijvingen, wordt een VHVof zonale competitie opgestart:
VHV-competitie:
eerste
2
ploegen nemen het tegen elkaar
op tijdens Vlaamse Jeugdfinales.
Zonale competitie: aantal VHVwedstrijddagen afhankelijk van
aantal inschrijvingen (4, 7 of 8).

Deze aanpassingen inzake de (na)competitie VHV, gelden vooralsnog enkel voor het komende seizoen (2021-2022).
Dit omwille van de onzekerheid die heerst door de Covid-19 pandemie waardoor er geen zicht is op de
mogelijkheden om VHV-competities (kwalificatietornooien) reeds bij de start van het seizoen te organiseren.
Daarnaast hebben de regio’s reeds aangegeven te starten in oktober met de jeugdcompetities, waardoor
kwalificatietornooien sowieso zeer moeilijk in te plannen zijn. Zoals in de tabel hierboven wordt weergegeven,
zullen de VHV-competities dus steeds gestart worden na afsluiting van de regionale competities. Wel proberen
we in elke situatie zoveel mogelijk VHV-speelweekends te garanderen.
In seizoen 2021-2022 zal er een evaluatie gebeuren m.b.t. deze hervormingen. Naar seizoen 2022-2023 en later
toe zullen de verschillende cellen en de leden van het secretariaat verdere voorstellen voor de organisatie van
de jeugdcompetities post-corona uitwerken.
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Clubinschrijving 2021 – 2022
De secretarissen van de clubs krijgen deze 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.

Reeksindeling
Ploegen welke in het seizoen 2021-2022 NIET in de reeks wensen uit te komen als waarin ze tijdens seizoen 20202021 zijn gestart, dienen dit, in lijn met Art. 6.1. - § 6.1.2. van de VHV-reglementen, vóór donderdag 20 mei 2021
kenbaar te maken aan de Vlaamse Handbalvereniging. Dit kan door een mailtje te sturen naar
tessa.leeten@handbal.be.

Week van de club-API (17-23 mei 2021)!
Tijdens de week van 17 mei wil de VHV, samen met de clubs, de Aanspreekpunten Persoonlijke Integriteit (API’s)
centraal stellen. Bedoeling is 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.
Wat vragen wij van jullie als club?
Meer concreet en eenvoudigweg vragen we jullie om jullie club-API (of de federatie-API) en hoe zij/hij te bereiken
is, tijdens deze week nog eens extra onder de aandacht te brengen van jullie leden via jullie verschillende
communicatiekanalen ….
Wat mogen jullie daarnaast verwachten?
Naast communicatie via onze kanalen organiseert de VHV ook 2 workshops :
Woensdag 19 mei (20u-21u30) Workshop voor de club-API’s i.s.m. ICES
Dit betreft de vervolgopleiding voor de club-API’s die reeds de eerste opleiding hebben gevolgd en is erkend in
het kader van het JeugdSportFonds als verplichte bijscholing voor club-API’s.
➔ De ons bekende club-API’s hebben hierover reeds een mail gehad en zullen nog een deelnamelink
toegestuurd krijgen.
Donderdag 20 mei (20u-21u) Workshop voor de clubs m.b.t. beleid rond grensoverschrijdend gedrag
Tijdens deze workshop wordt ingegaan op een aantal thema’s die relevant zijn bij het uitbouwen van een beleid
rond grensoverschrijdend gedrag en een ethisch sportklimaat binnen de club : communicatie omtrent en rol van
de club-API binnen de club, handige beleidsinstrumenten in het kader van het JeugdSportFonds, info omtrent het
tuchtreglement grensoverschrijdend gedrag, good practices….
➔ Inschrijven voor deze workshop kan door een mail te sturen naar linde.panis@handbal.be en dit VOOR
18 mei. De deelnamelink wordt uiteindelijk op 19 mei doorgestuurd aan de deelnemers.
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3 Wedstrijdinformatie
Week 18
#
Datum
Locatie
Thuisploeg
Belgisch kampioenschap 2020-2021 poule A
AA03

06/05/2021
20:15

Stedelijke sporthal
Alverberg

Hubo
Hasselt

Initia

Uitploeg

SR 1

SR 2

Waarnemer

Sporting
Pelt

Peeters
Jimmy

Van
Loock
Michael

Thomassen
Sigurd

HC VISÉ BM

Cappa
Stephane

Schreder Eric

Convents Klaus

Finale Beker van België Heren 2019-2020-2021
BBA01

08/05/2021
20:10

Stedelijke sporthal
Alverberg

Sezoens Achilles
Bocholt

4 Scheidsrechters, waarnemers en tafelofficials
Week 19
#
Datum
Locatie
Belgisch kampioenschap 2020-2021 poule A
AA04
13/05/2021
Stedelijke
sporthal
20:15
Alverberg
AA05
15/05/2021
Sportcomplex
De
20:15
Damburg
Belgisch kampioenschap 2020-2021 poule B
AAA04 13/05/2021
Wespelaar - Sporthal
20:00
Den Dijk
AAA05 15/05/2021
Visé - Hall Omnisports
20:00

Thuisploeg

Uitploeg

SR 1

SR 2

Waarnemer

Hubo Initia Hasselt

Sezoens Achilles
Bocholt
Sporting Pelt

-

-

-

-

-

-

HC Atomix

HC VISÉ BM

-

-

-

HC VISÉ BM

Handbal Tongeren

-

-

-

Sezoens
Bocholt

Achilles

5 Verslagen commissies en comités
Verslag Raad van Bestuur 06/04/2021
Aanwezig: Bart Danhieux, Tim Mogal, Marc Vander Mierde, Jan Stryckers, Erwin Dirkx,
Giannoula Tsakitzidis, Tom Lovink, Raf Baudewijn, Kristof Briers
Afwezig:
Ambtshalve: Patrick Boes, Dries Boulet
Verontschuldigd: Luc Tack, Philip Hendrix, Peter Claes
1. Opening door de voorzitter
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Bart opent de vergadering en verwelkomt de leden. Hij wenst eveneens zijn deelneming te betuigen aan
de familie van Willy Vanhove.
2. Goedkeuring verslag vorige vergadering
Er worden enkele kleine aanpassingen gedaan, waarna het verslag wordt goedgekeurd.
3. Goedkeuring datum en agenda Algemene Vergadering
De RVB keurt 27/05/2021 goed als datum voor de Algemene Vergadering. De agenda bijgevoegd als bijlage
B3 wordt eveneens goedgekeurd. Aangezien er wijzigingen worden voorgesteld aan de Statuten, moet de
vergadering ingericht worden als een Buitengewone Algemene Vergadering.
4. Wijziging maatschappelijke zetel
De RVB bevestigt dat vanaf 1 mei 2021 Dorpsstraat 74, 3545 Halen (Zelem) de nieuwe Maatschappelijke
Zetel is van de Vlaamse Handbalvereniging. Aangezien er wijzigingen worden voorgelegd aan de AV, kan
deze adreswijziging ook worden opgenomen.
Dries voorziet nog een communicatie naar alle partners/leveranciers/clubs m.b.t. de adreswijziging.
Daarnaast worden alle standaarddocumenten (verslagen, hoofdingen, etc.) aangepast en opnieuw
verspreid zodat alle cellen en commissies vanaf 1 mei de juiste documenten gebruiken.
5. Beheer SG
- STAVAZA verhuis
Op 1 en 2 april is reeds een groot deel van de verhuis uitgevoerd waardoor de medewerkers in
principe kunnen werken in het nieuwe pand. Door deze vroege verhuis is er nog voldoende tijd
om het oude pand verder op te ruimen.
In het nieuwe pand moet nu nog de bekabeling voorzien worden voor internet en telefonie. Daarna
kan ook alles m.b.t. IT verhuizen.
Als alles in het nieuwe pand is opgeruimd, zal er verdere communicatie met foto’s gebeuren om
de verhuis en adreswijziging officieel te maken.
-

Functie Secretaris-Generaal
De RVB ontheft Patrick Boes uit zijn functie als Secretaris-Generaal van de Vlaamse
Handbalvereniging. Patrick geeft zelf aan dat Dries klaar is om dit over te nemen. Vanaf volgende
vergadering zal Patrick opnieuw stemrecht hebben als lid van de RVB.

-

Clubbegeleiding
De eindverslagen van de enquête en de Rondetafelgesprekken zijn afgerond. De enquête is
weergegeven in grafieken en geef een aantal to the point conclusies. Het eindverslag van de
Rondetafelgesprekken is een lijvige samenvatting van de 13 gesprekken die zijn doorgegaan. Dries
zal zorgen voor de communicatie aan de clubs.
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Giannoula merkt op dat er op dit moment geen echt duidelijk beleid is rond het publiceren van
dergelijke verslagen, evenals de verslagen van diverse cellen. We moeten opletten dat de
verslagen van de cellen niet aanzien worden als bindend. Enkel de RVB kan beslissingen nemen.
Dries zal dit wel als werkpunt opnemen op het ogenblik dat de website in zijn geheel wordt
vernieuwd.
6. Beheer RvB
- Deontologische code
Patrick laat weten dat hij momenteel geen exact zicht heeft of iedereen al dan niet de code
heeft ondertekend. Dries zal dit verder opvolgen.
-

Herverkiezing bestuurders
Dries toont een overzicht van de mandaten die vrijkomen (Bart, Tim, Marc, Kristof, Luc) en vraagt
of iedereen zich opnieuw kandidaat stelt. Dries zorgt voor het kenbaar maken van de procedure
rond de kandidaatstelling.

7. Financiën
- Afsluiting boekjaar 2020
Tim geeft een toelichting rond de cijfers. Deze liggen in lijn met de prognose die voorgesteld is
op de BAV in december 2020. Er is een positief resultaat van €11.459,04. De RVB bevestigt dat
dit resultaat kan worden voorgesteld op de AV en vraagt aan Tim om dit op dezelfde manier te
doen als in december 2020 met de vereenvoudigde balans.
-

Begroting en budget 2021
De Financiële Cel heeft op 23 maart 2021 vergaderd en bevestigt de bevindingen van Dries die
ook al tijdens de vorige RVB zijn aangebracht.
De RVB wil op relatief korte termijn komen tot een oplossing zodat de begroting 2021 niet
ontspoort en nog belangrijker zodat enkele structurele aanpassingen zorgen voor een realistische
begroting voor de komende jaren. Er zijn al diverse scenario’s onderzocht die door het Dagelijks
Bestuur zullen worden besproken en zo snel mogelijk worden uitgevoerd.
Daarnaast bevestigt de RVB dat er op VHV-niveau voor het seizoen 2020-2021 geen bijkomende
tegemoetkomingen zijn aan naar de clubs voor het wegvallen van de competitie.
De VHV is zich zeer bewust van de moeilijke situatie waarin de clubs zich bevinden. Elke vorm
van ondersteuning is belangrijk en de VHV beoogt uiteraard dat we sterker dan ooit uit deze crisis
komen. Het voorbije jaar hebben we vanuit het secretariaat en met de Raad Van Bestuur
meermaals bekeken welke rol wij hierin kunnen spelen.
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In 2020 waren er diverse tegemoetkomingen aan de clubs. Zo is er de €81.000 Coronasubsidie
uitgekeerd door de Vlaamse Overheid die bijna integraal naar de clubs is gegaan. In 2020 werd er
ook €35.000 meer uitgekeerd in het JSF dan voorzien in het budget. Daarnaast is er de
terugbetaling van 1 euro/ lid van de bijdrage die bestemd is voor de Regiowerking ten bedrage
van €7.791.
Bijkomend heeft de Vlaamse Overheid beslist om in 2021 nog extra subsidies toe te kennen aan
de clubs. Daarbij ontvangt elke club 3 keer de voor 2020 toegekende maximale subsidie vanuit
Sport Vlaanderen. Dit komt neer op een extra impuls van ongeveer €240.000 voor de Vlaamse
handbalclubs. Dit bedrag wordt integraal uitgekeerd.
De VHV zal i.s.m. de regio’s bekijken welke tegemoetkomingen er eventueel extra mogelijk bij
de afrekening van het seizoen 2020-2021.
-

Openstaande klanten
Er is een nieuwe STAVAZA toegelicht door Dries. Ondertussen zijn al de clubs gecontacteerd die
een openstaand saldo hadden. Dit wordt verder opgevolgd.

8. 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.
-

GES-Cel
Giannoula geeft een toelichting rond de werking van de GES-Cel. Het laatste verslag werd
doorgestuurd. Er is enkel een kleine aanpassing m.b.t. de week van de API. Deze wordt
verschoven naar de week van 17 mei.
De gevraagde aanpassing aan de reglementen (inclusie) wordt bekrachtigd door de RVB. Deze
aanpassing kan worden opgenomen in de reglementen. Dries zorgt voor een gepaste
communicatie aan betrokkenen en de LFH.

-

Financiële Cel
De Financiële Cel kwam samen op 23 maart. Deze items zijn besproken onder punt 7 – Financiën.

-

Cel Competitie
De RVB beslist om momenteel te blijven bij het huidige standpunt van een blanco competitie.
Op basis van de bevindingen uit de enquête en de Rondetafelgesprekken is vanuit het secretariaat
een voorstel uitgewerkt om georganiseerd, maar zeer laagdrempelig, een zomertour in te richten.
De organisatie van deze Tour houdt echter heel wat extra werk in voor het secretariaat.
Bovendien is de situatie veranderd ten opzichte van een maand geleden en is er grote onzekerheid
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of dit wel toegelaten zal zijn. In die optiek verkiest de RVB om het voorstel niet tot uitvoeren te
brengen.
De RVB laat wel weten dat het concept goed was uitgewerkt en perspectieven biedt voor de
toekomst.
De RVB keurt de aanbevelingen omtrent de aanpassing van de spelregels J12 en de aanpassingen
aan de VHV competities goed zoals voorgesteld in bijlages (B6 en B8). Enkel voor het harsgebruik
bij J18 moet verduidelijkt worden dat de verplichting enkel van toepassing is voor de VHV
competitie.
Aangezien de competitie 20-21 zal doorlopen in de maand juni, is er een probleem voor
spelers/speelsters die hun vrijheid zullen aanvragen in mei.
Bijgevolg beslist de RVB dat spelers die zelf ontslag nemen tijdens het seizoen 2020-2021
spelgerechtigd blijven bij de club waarbij ze ontslag nemen tot na het einde van de laatste
speeldag in juni.
-

Cel Topsport
Dries bespreekt met Jelle om de Cel Topsport terug te activeren.

-

Cel IT
Tom geeft een toelichting rond de werking. De ontwikkeling van het Platform is on going.
Daarnaast beveelt de Cel IT aan om in de toekomst te gaan werken met Ref Assist. Vanuit het
secretariaat wordt dit afgestemd met de scheidsrechterscommissie.

-

Juridische Cel
Op korte termijn zal de Juridische Cel samen komen. De doelstelling is een grondige herwerking
van de reglementen en als eerste stap wordt een focus gelegd op alle reglementering aangaande
leden/spelgerechtigheid.

-

Marcom
Momenteel is de MARCOM-cel actief op KBHB-niveau met de organisatie van de Beker van België.
Er is ondertussen wel beslist om op regelmatige basis actief te blijven, ook op VHV niveau.

-

Cel Breedtesport
Patrick geeft een toelichting omtrent de werking. De intentie is om vanuit de regio’s en de VHV
kleinschalige evenementen te ondersteunen tijdens de zomer.
Tijdens de laatste vergadering is ook G-sport ter sprake gekomen. Hierover wordt later nog meer
toelichting gegeven.
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9. Varia
-

Mail Bernadette Berrewaerts
Naar aanleiding van de opmerking van Bernadette Berrewaerts laat de RVB weten dat de
formulering in het verslag van de RVB van januari 2021 niet helemaal duidelijk is. Als
scheidsrechters 2 wedstrijden na elkaar fluiten op dezelfde locatie, mogen ze niet opnieuw de
verplaatsingskost aanrekenen. Enkel wanneer ze 2 wedstrijden op dezelfde dag fluiten en ze
daarvoor op 2 verschillende locaties moeten zijn, mogen ze de verplaatsingskosten vanaf het
thuisadres tellen.

-

Mail van Marco Mirisola
De leden van de RVB hebben de mail goed ontvangen. Vanuit het secretariaat wordt contact
opgenomen met de scheidsrechterscommissie om nogmaals het standpunt van de RVB duidelijk
te maken en om te vragen dit ook door de scheidsrechterscommissie worden uitgedragen.

-

KRISTOF
Kunnen we tijdens de volgende RVB terugkomen op het beleidsplan en overlopen wat de STAVAZA
is. Dries zal dit volgende vergadering agenderen.
Giannoula laat weten dat de GES-Cel zeer actief werkt adhv deze doelstellingen.

-

MARC
In het verslag van de SR-commissie is opgenomen dat er vragen zijn omtrent de gewenste
reglementswijziging van de leveringsplicht. Dries volgt dit op, maar zoekt momenteel nog uit wat
precies de vraag is en wat hiervoor moet gebeuren.

Ondertekening documenten:
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