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1 Clubnieuws
Ontslag leden
Ontslagen door Hubo Initia Hasselt
-

Jesse Gelissen

Ontslagen door HC Beringen
-

Alessandro Aquino
Chris
Copermans
Nathan
Hennen
Chaima
Hmidouch
Mauro
Huygens
Axl
Martens
Emile
Poelmans
Matteo
Van Den Broeck
Eliza
Veraa
Israël
Verhasselt
Alyssa
Wiame
Tibo
Wöss
Peggy
Wouters

-

Pauline
Antonella
Leyna
Miracle

Ontslagen door Brabo Denderbelle
De Clercq
Kiango
Dianzeyi
Mbuyamba

Ontslagen door HC Leuven 2019
-

Jana Rutten
Ilja
Rutten
Gerrit Lesaffer
Gheorghe-Adrian Lita

Ontslagen door HB Sint-Truiden
-

Lobke
De Wilde
Mirko
Delle Vedove
Ruben
Doucet
Christiaan Lewandowski
Jeroen
Vaes
Thrieze Vandenberk
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-

Keano

Wilmots

2 VHV – KBHB mededelingen
Internationale transfers

Voor de aansluiting van een speler (Belgisch of buitenlands), afkomstig uit een ander land, moet een aanvraag
voor een internationaal transfercertificaat worden ingediend door de KBHB aan de federatie van herkomst en aan
de EHF (voor Europese transfers) of aan de IHF (voor niet-Europese transfers). Administratiekosten, afhankelijk
van de status van de speler, kunnen door de vrijgevende federatie en de EHF of de IHF worden aangevraagd.
Het daartoe bestemde formulier – downloadbaar op de website www.handbal.be - moet naar behoren ingevuld
en per aangetekend schrijven aan het algemeen secretariaat van de VHV worden verzonden, ook als de betrokken
speler nooit aangesloten is geweest bij een buitenlandse club en zelfs als de speler ontslag genomen heeft of
jarenlang niet heeft gespeeld.
Na ontvangst van het internationale transferformulier wordt een verzoek om vrijgave verzonden door het KBHBsecretariaat aan de betrokken federatie. De buitenlandse federatie in kwestie dient binnen de termijn van 15
dagen te reageren, en er worden – behalve in speciale gevallen (zie hieronder) – administratieve kosten gevorderd.
Amateurspeler
Voor een amateurspeler bedragen de administratiekosten tweemaal €140 (€140 voor de vrijgevende federatie en
€140 voor de EHF / IHF) tot 30.06.2021.
Ten gevolge van een akkoord tussen verschillende buurlanden en bepaalde Scandinavische landen, zullen de
kosten voor de vrijgevende federatie in dergelijk geval €100 bedragen.
Een amateur- / student-speler die van federatie verandert in het kader van het Erasmus-programma kan genieten
van een gratis transfer door een attest van de betrokken school af te leveren. Transfers naar clubs die uitkomen
in 1° en 2° Nationale kunnen geen gebruik maken van deze bepaling.
Hetzelfde geldt voor een speler die gedurende een periode van minstens 24 maanden niet op een officieel
wedstrijdformulier van de vrijgevende federatie werd opgesteld, alsook voor spelers jonger dan 16 jaar.
Speler onder contract / Speler onder contract die deze status verlaat
Voor een speler onder contract of een speler onder contract die deze status verlaat, bedragen de
administratiekosten tweemaal €1.420 (€1.420 voor de vrijgevende federatie en €1.420 voor de EHF / IHF) tot
30.06.2021.
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Vanaf 01.07.2021 zal men tweemaal € 1.360 moeten betalen.
Voor een internationale speler (tussen 16 en 23 jaar oud op het moment van overdracht) kunnen eveneens
opleidingskosten worden aangevraagd. Voor een speler onder contract, kan de thuisclub maximaal € 3.180
aanvragen per contractjaar. De federatie kan maximaal € 1.360 aanvragen, per jaar van deelname aan een
wedstrijd van een nationale selectie.
Voor amateurspelers kunnen opleidingskosten worden aangevraagd door de vrijgevende club (nieuw!),
afhankelijk van de Europese landenranglijst (€ 500 / € 910 / € 1.360).

Save the date
Op vrijdag 20 augustus is er het Gala van het Handbal in Cultureel Centrum van stad Hasselt met onder andere
de huldiging van volgende jubilarissen:
Initia Hasselt 50 jaar
Uilenspiegel 75 jaar
Beyne 100 jaar
Inkom gratis, aanvang 20.00
Dresscode: casual chic
Meer info volgt snel!

Vlaamse Handbalvereniging vzw
Dorpsstraat 74, 3545 Halen (België)
info@handbal.be
www.handbal.be
T: 013 35 30 40
0417.063.079
RPR, afdeling Hasselt

HB7: 1903 / 5

3 Wedstrijdinformatie
Nihil.

4 Scheidsrechters, waarnemers en tafelofficials
Nihil.

5 Verslagen commissies en comités
Verslag van de vergadering van de raad van bestuur van de Koninklijke
Belgische Handbalvereniging / Union Royale Belge de Handball.
27/04/2021
Aanwezig: B. Danhieux – P. Derkoningen - T. Mogal - P. Boes, J.L. Dessart – B. Brasseur T. Pierloot - Jean-François Hannosset - J. Stryckers - B. Neuville - D. Boulet
Verontschuldigd:
1) Mededeling van de voorzitter
De voorzitter bedankt iedereen om aanwezig te zijn. We hopen dat er spoedig versoepelingen komen voor de
amateursport zodat er voor het handbal mogelijkheden zijn om te hernemen in de zaal. We hopen ook dat
meerdere tornooien kunnen doorgaan. De jongeren hebben daar nood aan. Actie naar de jeugd is belangrijk.
Verslagen komen laat, maar is moeilijk voor Patrick. Patrick heeft beslist om zich terug te trekken als SG van
de KBHB. Dries, als SG van de VHV, zou dit overnemen. Dit is zoals het ook voorzien is in de reglementen.
Dit was geen beslissing die zomaar genomen is. Hij heeft lang getwijfeld, want hij wil zich blijven engageren
voor de KBHB. Patrick heeft alle vertrouwen in Dries. Hij is goed vertrokken bij de VHV en Patrick blijft ook
voor hem beschikbaar.
J-F vraagt goedkeuring aan het PUC. Hij is blij dat Patrick vrijwilliger wil blijven voor de KBHB. Dat is een
groot voordeel.
Jean-Luc wil in naam van LFH Patrick bedanken. Ze begrijpen dat de situatie moeilijk was en dat dit ook een
impact had op bvb. het opstellen van de verslagen.
Patrick B wil iedereen bedanken voor de samenwerking.
J-F geeft aan dat Dries en hij al hebben samengewerkt. En dat hij het zeker ziet zitten om verder samen te
werken.
2) Goedkeuring van het verslag van 02/03/2021
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Bart heeft een opmerking ivm een uitspraak van hem die opgenomen is in het verslag en die niet correct is.
Deze wordt verwijderd.
Dries bekijkt om op lange termijn een platform op te zetten voor de leden van het PUC om alle documenten
te raadplegen.
3) Financiën stavaza
Patrick laat weten dat er niet zoveel veranderingen zijn. Els heeft de voorbereiding gemaakt voor afsluiting
boekjaar. Deze cijfers zijn niet definitief. Voorlopig € 52.000, maar kan nog variëren. Deze worden afgewerkt
om goed te keuren 15 juni.
Pierre Chapeau moet de cijfers ontvangen om te analyseren. Met betrekking tot de terugbetaling van de
KBHB-rekening mbt de btw zullen er vragen worden gesteld aan de betrokken personen.
J-F legt uit dat er verder gewerkt is aan het budget voor 2021. Het budget dat na de meeting wordt bezorgd,
zal ook voorgesteld worden op 15 juni. J-F legt dit uit:
Er is een wijziging op vlak van ‘functioneren’ voor ontwikkeling wedstrijdblad. Er zijn verdere stappen gezet
om dit te ontwikkelingen.
Jean-Luc stelt dat dit normaal geen materie voor de KBHB is maar wel voor de liga’s.
J-F bevestigt dat dit klopt, maar dat de KBHB de liga’s ook kan ondersteunen en dat er mogelijk van LOTTO
geld te verkrijgen is voor de digitalisering. Dit geld kan dan volgens de verdeelsleutel (1/3de LFH en 2/3de
VHV) verdeeld worden.
Op niveau selecties is alles op ‘worst case’ gezet. Met veel uitgaven en geen inkomsten. Zo spelen we in
onzekere tijden op zeker.
Tim vraagt of de subsidie IHF (4-landen) doorgaat aangezien er geen kosten waren. Deze kunnen we
verantwoorden in het kader van Corona op een langere periode dan normaal. J-F bevestigt dat dit inderdaad
een vooruitschuiven is.
4) Opstart van zes Beneleague ploegen
Voorzien in verslag om een stavaza op te nemen. Pascal laat weten dat het niet eenvoudig is met de 2 testen
per week. Jammer dat we met een valse noot gestart zijn met de besmettingen bij Hasselt. Clubs zijn wel
tevreden. Hopelijk moeten er geen matchen meer uitgesteld worden.
Dat is de belangrijkste bekommernis.
De livestreams zijn zeer goed afgewerkt. De ploegen hebben dit goed aangepakt.
Bart bevestigt hetgeen Pascal zegt en hij wil de clubs bedanken voor deze inspanning.
Pascal vraagt of de Kruisfinales beter gespreid kunnen worden. Kan een van de Kruisfinales midweek gespeeld
worden ipv 2 wedstrijden tijdens het weekend?
PUC is akkoord dat de clubs in onderling overleg de wedstrijd vervroegen en midweek spelen.
5) Competitierooster 2021-2022
Er zijn documenten doorgestuurd.
Plan A is een normaal schema. Als we normaal kunnen opstarten.
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Plan B is een voorstel zonder play-offs en met einde van de competitie begin mei. Dit is opgemaakt als we
owv covid pas later kunnen starten. Plan B1 is ook later starten met ingekorte play-offs.
PUC beslist om Plan A aan te passen zodat de Bekerwedstrijden 4-5 sept starten. Daarbij worden 16de
(organisatie van de VHV) en kwartfinales midweek gespeeld.
De competities nationaal starten dan 18/19 september. Dries bespreekt met Patrick G en de TD’s en stuurt
opnieuw door naar PUC.
Scenario covid: Het PUC beslist verder om voor optie B-1 te gaan met een beperkte vorm van Play offs
(kruisfinales).
6) Aanpassing reglement indien een Beneleagueploeg vrijwillig uit de compétitie stapt
Patrick heeft een voorstel uitgewerkt.
PUC is akkoord dat een ploeg die vrijwillig zakt uit BNL moet aantreden in de laagste reeks.
LFH vindt de datum van 31 december te vroeg indien een club vrijwillig degradeert. Kan dit aangepast worden
naar ‘het begin van de play offs of eind februari?
Wat als er geen stijgers zijn naar BNL en degradant niet meer wil deelnemen?
Welke oplossing?
Met 11 in eerste? Of 2 zakkers? Of…?
Wat als er maar 4 clubs overblijven? 3 clubs overblijven?
De vergadering keurt deze wijziging nog niet goed maar vraagt aan Dries en Benoit/Patrick G. om een
maximum aan scenario’s uit te werken.
Pascal stelt ook dat de clubs uit 1ste nationale ook voor een bepaalde datum moeten melden of ze wensen te
promoveren. Zodoende kan deze clubs zich voorbereiden als zij bvb. de enige club is.
Als er geen enkele club aangeeft dat ze wil promoveren dan hebben we een probleem. Nu is die datum 15
mei.
Jean-Luc herinnert eraan dat de invoering van een licentie voor clubs die in de nationale herendivisies willen
spelen, ook een impact zal hebben op de samenstelling van de divisies.
Het reglement hierover moet in de Franstalige versie en de Nederlandstalige versie vergeleken worden omdat
het vermoeden bestaat dat deze niet identiek zijn.
7)

Varia / divers
•
•

•
•

Bart laat weten dat de VHV verhuisd is. Als Corona achter de rug is, zullen we iedereen uitnodigen
voor een bezoek.
Baudouin vraagt naar de Bekerfinale. Welke zijn de afspraken? J-F laat weten dat er restricties zijn,
maar KBHB kan enkele mensen toelaten. Iedereen van het PUC die wil deelnemen, stuurt ten laatste
3 mei een mail naar Dries.
Jean-Luc bedankt Dries om het dossier digitaal wedstrijdblad opnieuw op gang te trekken.
Jean-Luc verwijst naar een verslag van het scheidsrechterscomité betreffende de vergoeding van de
scheidsrechters. De VHV heeft een systeem hiervoor maar wil dit niet delen met de LHF. Bart legt uit
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•
•

•
•

dat hier geen sprake is van onwil maar dat de VHV zelf op zoek is naar de juiste manier van werken.
Vervolgens wordt de manier van betaling die de VHV voor ogen houdt aan J-L uitgelegd.
Benoit vraagt hoe de regeling nu is voor de U18. Wordt dit U19 of niet. Antwoord van Dries: Op niveau
van de VHV blijft dit U18. De nationale finale blijft dus ook U18.
J-F vraagt wie er vanuit de KBHB wil deelnemen aan de werkgroepen van de Beneleague. Pascal haalt
aan dat deze werkgroepen er gekomen zijn om adviezen te geven die gedragen zijn door België en
Nederland en zowel vanuit de clubs. Bart zou het opentrekken en buiten het PUC kijken naar
kandidaten. Er wordt een aparte mail gestuurd om kandidaten te zoeken.
Er is een kandidaat voor het penningmeesterschap. Momenteel kan hij zich niet vrijmaken maar vanaf
begin juni is dit wel mogelijk.
Vraag van Pascal of we voorbereid zijn voor de finale van de competitie? Antwoord is dat we continu
in contact zijn met de stad Hasselt en dat deze optie zeker bekeken wordt indien toegelaten.
De volgende vergadering gaat door op 15 juni 2021.

Verslag Raad van Bestuur 03/05/2021
Aanwezig: Bart Danhieux, Tim Mogal, Marc Vander Mierde, Patrick Boes, Jan Stryckers, Erwin
Dirkx, Giannoula Tsakitzidis, Tom Lovink, Raf Baudewijn, Kristof Briers, Peter Claes, Luc Tack
Afwezig:
Ambtshalve: Dries Boulet
Verontschuldigd: Philip Hendrix
1. Opening door de voorzitter
Bart opent de vergadering en verwelkomt de leden. Bart stelt voor dat, indien mogelijk de vergadering
in juni doorgaat in Elewijtcenter.
2. Goedkeuring verslag vorige vergadering
Na enkele kleine correcties wordt het verslag goedgekeurd voor publicatie.
3. Beheer SG – Beleidsplan - jaaractieplan
Dries geeft een toelichting rond het opvolgen van het Jaaractieplan verbonden aan het beleidsplan 2124. De voorbije weken is door het personeel van de VHV een STAVAZA opgemaakt van de diverse
actiepunten. Het jaaractieplan wordt opgevolgd in een format zoals gevraagd door Sport Vlaanderen.
Dries bekijkt om de opvolging op een eenvoudigere manier voor te stellen aan de RVB.
Beheer SG - Nieuwe Layout documenten
Naar aanleiding van de verhuis stelt Dries een aangepaste layout voor van de officiële documenten van
de VHV. Op basis van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) zullen er nog een
aantal correcties gebeuren.
Om te zorgen dat alle communicatie in de toekomst verloopt binnen het kader van deze nieuwe wetgeving
zal Dries in overleg met Erwin zorgen voor een duidelijke procedure mbt de formaliteiten voor externe
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communicaties van de VHV. Eens afgewerkt wordt deze verspreid onder het personeel en de diverse
Cellen en Commissies.
Beheer SG – Handbal Symposium
De RVB staat achter het idee om de promotiebijscholing aan het einde van het seizoen uit te breiden tot
een VHV Handbal Symposium. Het Symposium moet een platform zijn om meer items aan bod te laten
komen die vanuit het werkveld worden aangebracht. Het kan bvb. ook een mogelijkheid zijn voor LO
thesis-studenten om hun bevindingen aan te brengen.
Op korte termijn zal er vanuit het secretariaat gecommuniceerd worden naar de clubs.
Beheer SG – KBHB
Op het vorige PUC heeft Patrick Boes te kennen gegeven dat hij zich zal terugtrekken als SecretarisGeneraal van de KBHB. In overleg zal Dries deze taak op zich nemen.
4. Beheer RVB – kandidaten RVB
Luc Tack heeft bevestigd dat hij opnieuw kandidaat is als lid van de RVB. Op de volgende RVB in juni
worden dan verkiezingen gehouden voor alle functies die vrijkomen. Het betreft het voorzitterschap van
Bart, het onder voorzitterschap van Tim en Marc, evenals de vertegenwoordiging van Bart en Tim in het
PUC.
De leden van de RVB moeten zich na de SAV kandidaat stellen voor deze functies.
5. Financiën opvolging budget 2021
Na de vorige RVB is het Dagelijks Bestuur samengekomen om zich over de problematiek te buigen van de
meerjarenbegroting. Tijdens de maand mei komt het Dagelijks Bestuur opnieuw samen om de knoop door
te hakken omtrent een aantal maatregelen. Een belangrijke vraag die op tafel ligt, is hoe de werking van
het secretariaat in de toekomst er zal uitzien. Aan de hand van gesprekken met de medewerkers is
gekeken naar de mogelijkheden om in de toekomst taken anders te verdelen. Hoewel veranderlijk, is het
in dat geval belangrijk om te weten wat de workload is van de diverse medewerkers mbt diverse taken.
De gevoerde gesprekken maken alvast onderdeel uit van deze oefening.
Financiën – Communicatie afrekening seizoen 2020-2021
Zoals besproken op de vorige RVB zal de communicatie gevoerd worden naar de clubs en naar de Regio’s
mbt de afrekening van het seizoen 2020-2021.
Financiën – Goedkeuringsflow
Dries stelt een aangepaste financiële goedkeuringsflow voor. Dit maakt het transparanter voor
betrokkenen om te weten op welke manier beslissingen worden genomen. Voor deze goedkeuringsflow
wordt een aanpassing voorzien aan de statuten en aanvullend worden de VHV-reglementen mbt Artikel
1.3.4 gewijzigd.
Samen met SBB (boekhouding) wordt nu gekeken om deze goedkeuringsflow ook vast te leggen in het
boekhoudprogramma zodat dit automatisch wordt toegepast.
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6. Cellen en Commissies
Alle cellen en commissies worden geagendeerd. De voorzitter geeft aan of er mededelingen zijn. Om de
werking van de RVB te bevorderen worden belangrijke zaken en voorstellen op voorhand doorgestuurd
naar de leden van de RVB.
-

Regiocomités
Op 13/04/2021 hebben de voorzitters van de 3 regio’s en de voorzitter en secretaris-generaal van
de VHV samengezeten om de werking van de Regio’s te bespreken. De kruitlijnen voor een
toekomstige werking zijn uitgezet en worden besproken binnen de diverse regio’s. De meetings
met alle regiobestuurders samen, zoals de voorbije maanden georganiseerd, gaan niet meer door.
Deze worden vervangen door kleine werkgroepen opgericht om zoveel mogelijk aspecten van de
werking van de regio’s op elkaar af te stemmen. Als er consensus is, wordt er gekeken op welke
manier dit kan worden verankerd binnen de werking van de VHV. Daarnaast zullen de voorzitters
en de SG zoals op 13/04 regelmatig samen komen om de ontwikkeling op te volgen.

-

Regiocomités – voorstel werkgroep leveringsplicht
Er is een eerste werkgroep samengekomen om een voorstel te formuleren waarbij de
leveringsplicht wordt gelijk getrokken in de 3 regio’s.

-

Cel IT
Er lopen momenteel 3 grote projecten. Naast het platform is er opnieuw werk gemaakt van het
invoeren van een digitaal wedstrijdblad en is de volgende stap gezet om Ref Assist in te voeren
voor de aanduidingen van de scheidsrechters.
Voor het wedstrijdblad wordt momenteel de piste onderzocht van nuScore. Er is een list of
demands bezorgd aan de ontwikkelaars. Het is belangrijk om op korte termijn uit te klaren met
de LFH hoe de koppeling tussen de diverse systemen tot stand wordt gebracht.
Wat betreft Ref Assist is er in mei overleg met de Scheidsrechterscommissie om de invoering te
bespreken.

-

Cel Competitie – Competitierooster 2021-2022
Er wordt een toelichting gegeven rond de competitierooster KBHB en VHV.
Op KBHB niveau is er werk gemaakt van een normaal scenario en een Corona scenario. Op 1 juli
wordt beslist op basis van de gekende Corona-maatregelen of het haalbaar is om normaal op te
starten.
De RVB vraagt om nog een aantal aanpassingen te voorzien op KBHB-niveau:
• De play offs van de BNL eindigen zeer laat. Kan de 1 ste Finalewedstrijd ook gespeeld
worden op Hemelvaartsdag 26/05? Dan kan de Belle een week vroeger gespeeld worden.
• De Jeugdfinales KBHB zijn zeer laat gepland (4/5 juni). Dit is echter alleen nodig bij het
scenario Corona. Kunnen onder normale omstandigheden de KBHB-finales vervroegd
worden naar het weekend van 21/22 mei? In dat geval kunnen ook de VHV/LFH finales
vroeger worden gespeeld op 14/15 mei.
• De RVB wenst ook dat er wordt nagedacht over een WCS waarbij de competitie opnieuw
zou stilgelegd worden. Opnieuw een blanco seizoen moet vermeden worden.
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Daarnaast vraagt de RVB dat de KBHB aan de beheerders van de Beneleague voorstelt om de
competitie 2021-2022 aan te vatten met de ‘Belgische matchen’. Enerzijds geeft dat meer
mogelijkheden om publiek terug op te bouwen met enkele derby’s, maar anderzijds zijn er zo
minder risico’s met beperkingen mbt internationale matchen.
Met betrekking tot de competitierooster VHV wenst de RVB dat er, zoals op KBHB-niveau, een
Plan A en een Plan B komt. Daarbij moet de competitie in normale omstandigheden starten medio
september en enkel wanneer de omstandigheden een normale opstart niet toelaten, wordt
overgeschakeld op Plan B. Deze beslissing kan eveneens genomen worden op 1 juli, na beslissing
van de KBHB.
Dit voorstel van de VHV kan pas goedgekeurd worden als de KBHB akkoord is. Deze hangt namelijk
ook af van de timing van de Jeugdfinales.
-

Cel Competitie – Uitstellen voorstel tot aanpassing jeugdreglement J12
Op de RVB van 3 mei 2021 wordt beslist om de afbouw van de veldbezetting 6+1 naar 5+1 niet
toe te passen voor het seizoen 2021-2022. Dit biedt de mogelijkheid om alles op een grondige
manier te analyseren. Mits positief advies zal de afbouw van 6+1 naar 5+1 dan ten vroegste in
seizoen 2022-2023 kunnen plaatsvinden.

-

Juridische Cel
De juridische Cel zal nog begin mei samenkomen om te zorgen dat de Statuutwijzigingen en
Reglementswijzigingen klaar zijn om goed te keuren op respectievelijk de AV en de volgende RVB.

-

Cel Topsport
De Cel Topsport is bijeen gekomen. Na de zomer wordt er weer gestart met selectiewerking.

7. Varia
-

KRISTOF
Momenteel maken de clubs in de Beneleague kosten voor de livestreams. Dit zorgt voor een
enorme promotie en betere uitstraling van de sport. Kan de federatie, in de eerste plaats de
KBHB, niet tussenkomen in deze kosten?

-

PATRICK
RCL heeft nieuwe bestuurders verkozen. Patrick is zelf de nieuwe voorzitter en vervult eveneens
de rol van Penningmeester. Daarnaast is Ivan Vaesen aangeduid als secretaris. Marc Vander Mierde
is competitieverantwoordelijke.

-

TOM
Kan de VHV geen manier vinden om ook een handballer op het programma te krijgen van de
Containercup?

Ondertekening documenten:
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Verslag VHV-Scheidsrechterscommissie (VHV-Sch.C.) - video conferentie
Datum: 29-04-2021 – 19.30u
Aanwezig: P. Claes(PC), P. Denis(PD), P. Hermans(PH), G. Kerremans(GK), F. Lievens(FL), F. Mulleners(FM),
Verontschuldigd: M. Adamczyk(MA), P. Hendrix(PHD)
Verslag: GK
………………………………………………………………………………
1. Het verslag van de vorige vergadering (29-03-2021) wordt goedgekeurd.
2. Vrijwilligersvergoeding
Verdeling over verschillende dagen is goedgekeurd.
Op de bijscholingen zullen de mogelijkheden uitgelegd worden.
PHD heeft een tabel uitgewerkt die de mogelijkheden naast elkaar zet. FM zal deze aan de leden van het Sch.C.
doorsturen.
Mario Box werd voor zijn vraag doorverwezen naar Dries Boulet. Mario zal zelf contact opnemen met Dries Boulet.
3. Leveringsplicht vanaf seizoen 21-22
Jeugdploegen en R-ploegen zouden in principe geen scheidsrechters meer aangeduid krijgen. De
jeugdscheidsrechters moeten alle jeugdreeksen leiden. De Club moet uit eigen rangen een begeleider voorzien.
Het is evident dat de wedstrijden van de jeugdreeksen en de R-ploegen dan ook niet meer meetelellen voor de
leveringsplicht.
Enkel officiële aanduidingen kunnen meetellen voor de leveringsplicht.
Misschien kunnen bij de inschrijvingen voor de komende competitie aan de clubs gevraagd worden wie wel
officiële scheidsrechters wenst.
In elk geval zullen zij als laatsten eventueel aan bod komen indien er nog scheidsrechters beschikbaar zijn.
4. Voorstel Reglementswijzigingen jeugdcompetities
De voorgestelde wijzigingen werden besproken en de conclusies werden doorgegeven aan VHV door de voorzitter.
5. Ref-assist
Dit is een automatisch systeem om scheidsrechters automatisch aan te duiden.
Voor de nationale reeksen zou dit mogelijk zijn.
Voor lagere reeksen is dit niet toepasbaar, bijvoorbeeld niet altijd voldoende scheidsrechters beschikbaar.
Dit systeem houdt rekening met de ingebrachte bijzonderheden en houdt daarnaast ook rekening met de
economische feitelijkheden.
Het systeem beheert dan ook de vrije en bezette dagen, m.a.w. de beschikbaarheden.
Wil men dit implementeren moet de LFH ook bereid zijn met dit systeem te werken.
Het invoeren van alle gegevens is de norm. Ook bijzonderheden voor een koppel kunnen ingebracht worden.
Op 11 mei heeft hierover terug een vergadering plaats.
6. Varia
- Nationale bijscholingen
Gezien de omstandigheden is het moeilijk om nu reeds te plannen. Normaal is dat voor de elites laatste
weekend van augustus en voor de A’s in het eerste weekend van september.
- Voorstel aanpassing vergoeding waarnemers Bene-league
FM herwerkt het voorstel met een minimum vergoeding voor de verplaatsing zoals dat voor de
scheidsrechters bestaat. Hij zal het voorstel dan terug voorleggen aan de waarnemers.
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-

Cursussen zijn op dit ogenblik moeilijk te plannen. Toch moet men er rekening
mee houden dat voor de cursussen jeugdscheidsrechter het nodige materiaal moet kunnen besteld en
geleverd worden.

7. Volgende vergadering: dinsdag 8 juni 2021 om 19.30u.
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