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1 Clubnieuws
Nihil.

2 VHV – KBHB mededelingen
Wijzigingen aan het KBHB-reglement vanaf 01.08.2021
1. Voorstel aanpassing reglementen ten gevolge van de KBHB-rooster met
voorziening van de 1/2de finale BVB dames in een wedstrijd.
ARTIKEL 633 – punt 7
1/8e finales en ¼ finales en ½ finales heren en dames, alsook ½ finales heren: Heenwedstrijd op
het veld van de ploeg uit de laagste afdeling (indien de afdelingen verschillend zijn). In geval van
gelijkspel is artikel 641. B van toepassing.
De bezochte club ontvangt, van de bruto-inkomsten, het bedrag van de scheidsrechterkosten. De
kosten van de zaalhuur zijn te zijnen laste.
De bezoekende club ontvangt, van de bruto-inkomsten, het bedrag van zijn verplaatsingsonkosten.
De netto-inkomsten, berekend zoals voorzien in artikel 634., worden in de helft verdeeld tussen
de twee clubs.
In het geval dat de bruto-inkomsten niet voldoende zijn om de kosten te dekken voorzien in artikel
634., worden de bruto-inkomsten verdeeld tussen de clubs in verhouding tot de gespecifieerde
kosten.
ARTIKEL 633 – punt 8
De finale dames ½ finales dames in heen- en terugwedstrijd in hetzelfde weekend:
Finale dames: bij voorkeur op dezelfde dag als de finale heren. Enkel het PUC kan, om
bijzondere redenen, een afwijking voorzien.

2. Voorstel aanpassing reglementen ten gevolge van de KBHB-rooster voor het seizoen 2021-2022
(Plan B – COVID)
ARTIKEL 641 C – toevoeging punt C
Plan B : Uitgestelde competitiestart in geval van overmacht, enkel op beslissing van het PUC
voor Heren 1ste Nationale, Heren 2de Nationale & Dames 1ste Nationale:
1. Play-offs
De 1ste, 2de, 3de en 4de van de rangschikking na afloop van de
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reguliere competitie spelen play-offs onder de vorm van een halve finale in een heen- en
terugwedstrijd, gevolgd door een grote en kleine finale in een heen- en terugwedstrijd.
1e speeldag
4–1
3–2

2e speeldag
1–4
2-3

3e speeldag
Winnaar 2 – 3 tegen
winnaar 1 – 4

4e

Verliezer 2 – 3 tegen
verliezer 1 – 4

Verliezer 1 – 4 tegen
Verliezer 2 – 3

speeldag
Winnaar 1 - 4 tegen
winnaar 2 – 3

De rangschikking wordt opgemaakt volgens artikel 641 B.b.
Uiterlijk op de 16e speeldag van de reguliere competitie dienen de ploegen die in aanmerking
komen om de Play-Offs te spelen hun zaal te voorzien voor alle data waarop zij thuis zouden
kunnen spelen, en zowel de dag als het aanvangsuur van deze mogelijke thuiswedstrijden mee te
delen aan het S.G. van de KBHB (deze informatie zal in het Officieel Orgaan gepubliceerd
worden).
Eventuele klachten dienen ingediend te worden volgens de beschikkingen van de spoedprocedure
bepaald in artikel 821 bis.
2. Play-downs
De 7de, 8ste, 9de en 10de van de rangschikking na afloop van de
reguliere competitie spelen play-downs onder de vorm van een kruisfinale in een heen- en
terugwedstrijd, gevolgd door een degradatieduel en voor de 7de plaats een heen – en
terugwedstrijd.
1e speeldag
10 - 7
9-8

2e speeldag
7 - 10
8-9

3e speeldag
Winnaar 8 - 9 tegen
winnaar 7 - 10

4e

Verliezer 8 - 9 tegen
verliezer 7 - 10

Verliezer 7 - 10 tegen
Verliezer 8 – 9

speeldag
Winnaar 7 - 10 tegen
winnaar 8 - 9

Uiterlijk op de 16e speeldag van de reguliere competitie dienen de ploegen die in aanmerking
komen om de Play-Downs te spelen hun zaal te voorzien voor alle data waarop zij thuis zouden
kunnen spelen, en zowel de dag als het aanvangsuur van deze mogelijke thuiswedstrijden mee te
delen aan het
S.G. van de KBHB (deze informatie zal in het Officieel Orgaan gepubliceerd worden).
Eventuele klachten dienen ingediend te worden volgens de beschikkingen van de spoedprocedure
bepaald in artikel 821 bis.
De laatst gerangschikte ploeg na afloop van het mini-kampioenschap in Heren 1° Nationale
degradeert naar Heren 2° Nationale.
De twee laatst gerangschikte ploegen na afloop van het minikampioenschap in Heren 2° Nationale
degraderen naar de eerste divisie van hun respectievelijke Liga.
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: 1905 / 4

De laatst gerangschikte ploeg na afloop van het mini-kampioenschap in Dames 1° Nationale
degradeert naar Dames 2° Nationale.
3. 5de plaats
De 6de en 5de van de rangschikking na afloop van de reguliere competitie spelen voor de 5de
plaats in een heen – en terugwedstrijd.
1e speeldag
6-5

2e speeldag
5-6

Uiterlijk op de 16e speeldag van de reguliere competitie dienen de ploegen die in aanmerking
komen om deze wedstrijden te spelen hun zaal te voorzien voor alle data waarop zij thuis zouden
kunnen spelen, en zowel de dag als het aanvangsuur van deze mogelijke thuiswedstrijden mee te
delen aan het
S.G. van de KBHB (deze informatie zal in het Officieel Orgaan gepubliceerd worden).
Eventuele klachten dienen ingediend te worden volgens de beschikkingen van de spoedprocedure
bepaald in artikel 821 bis.

3. Voorstel aanpassing reglementen met betrekking tot stijgers en dalers Beneleague.
ARTIKEL 612 punt C
De club uit 2de Nationale Heren en 2de Nationale Dames die niet wil stijgen naar een hogere
afdeling, die niet wil meetellen voor het bekomen van eventuele plaatsen in een hogere afdeling,
of die vrijwillig wil degraderen, moet dit meedelen voor 15 mei.
De club uit 1ste Nationale Heren die niet wil stijgen naar de Beneleague en de club die degradeert
uit de Beneleague naar 1ste nationale, die niet wil meetellen voor het bekomen van eventuele
plaatsen in de Beneleague moet dit laten weten voor 1 maart.
Een club die vrijwillig degradeert mag met deze ploeg slechts aansluiten bij de laagste afdeling.
Een club uit Beneleague die vrijwillig degradeert, moet dit aangeven voor 1 maart.
Een club die zich op inactief stelt wordt automatisch ingeschakeld in het kampioenschap van de
laagste afdeling als hij zijn activiteiten hervat.
In geval van overmacht, als de Beneleague stopt, zullen de ploegen die nog in de Beneleague
zitten het eerst seizoen nadat bekend gemaakt is dat de Beneleague zal stoppen, een competitie
onder elkaar spelen. Voor het bepalen van de deelnemers aan deze competitie wordt rekening
gehouden met stijgers en dalers.
ARTIKEL 651 Stijgen en dalen
A. Kampioenschap heren, dalen:
• Van BENE-League naar 1ste nationale
• van 1ste nationale naar 2e nationale
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•

van 2de nationale naar de eerste afdeling van de LFH en/of de VHV gebeurt zoals
voorgeschreven in artikels:
1. 63
2. 631.A.
3. 631.B.
B. Kampioenschap heren, stijgen:
• Van 1ste nationale naar BENE-League
• van 2e nationale naar 1stenationale
• van 1ste afdeling LFH en 1ste afdeling VHV naar 2de nationale gebeurt zoals
voorgeschreven in artikels:
1. 63
2. 631. A.
3. 631. B.

4. Voorstel toevoeging reglementen met betrekking tot het aantal ploegen in een reeks.
ARTIKEL 612 punt C
In geval er geen ploeg wil stijgen naar de hogere afdeling en de ploeg die degradeert naar een
lagere reeks eveneens niet in de reeks wil blijven waaruit ze degradeert, zal er een extra daler
zijn om het aantal ploegen in de afdeling te handhaven.

Koninklijke Belgische HandbalBond STATUTEN 2021
Tussen de vertegenwoordigers van de Vlaamse Handbalvereniging, v.z.w., met zetel Boomgaardstraat 22 b 32,
te 2600 Berchem, en de vertegenwoordigers van de Ligue francophone de Handball a.s.b.l., met zetel rue
Saint Martin-En-Ile 3 bte 016, 4000 Luik, allen van de Belgische nationaliteit.
Wordt een entiteit met rechtspersoonlijkheid opgericht, meer in het bijzonder een vereniging zonder
winstoogmerk (hierna "vzw" genaamd) op grond van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 4 april 2019 (hierna
genoemd “WVV”).
Hoofdstuk 1 – Benaming, zetel, doel, duur
Art. 1
De benaming van de vereniging is “Koninklijke Belgische Handbal Bond vzw – Union Royale belge de Handball
asbl ”, afgekort: “KBHB-URBH”
Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders,
websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de KBHB-URBH, onmiddellijk
voorafgegaan of gevolgd door de woorden "vereniging zonder winstoogmerk" of door de afkorting ‘vzw’, samen
met de volgende gegevens: de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de VHV, het ondernemingsnummer,
het woord ‘rechtspersonenregister’ of de afkorting ‘RPR’, de vermelding van de rechtbank van de zetel van
de KBHB-URBH en in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de KBHB-URBH.
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De zetel van de vzw is gelegen in het Vlaams Gewest.
Het Bestuursorgaan (BO) heeft de bevoegdheid om de maatschappelijke zetel binnen België te verplaatsen
binnen hetzelfde taalgebied. Bij het nemen van deze beslissing is minstens de helft van de bestuurders
vertegenwoordigd en is er een gewone meerderheid in het BO. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de
maatschappelijke zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de Algemene Vergadering
deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
Art. 2
De vereniging heeft hoofdzakelijk tot doel, in het raam van de permanente vorming, op onbaatzuchtige wijze
de lichamelijke opvoeding, de handbalsport in al zijn vormen, het openluchtleven en de recreatiesport in het
België te bevorderen.
Tot de concrete activiteiten waarmee de doelstellingen van de vzw worden verwezenlijkt, behoren onder
meer:
1. de beoefening van de handbalsport in België en alle activiteiten die daarmee verband kunnen houden,
in alzijn vormen, te organiseren, te ontwikkelen en te controleren;
2. alle betrekkingen te onderhouden met buitenlandse handbalfederaties, de Europese Handbal
Federatie (EHF), de Internationale Handbal federatie (IHF), het Belgisch Olympische en Interfederaal
Comité (B.O.I.C.), en andere organisaties die de sport beheren;
3. organiseren van wedstrijden voor het Nationaal Kampioenschap en voor de Beker van België;
4. voorbereiden en laten deelnemen van representatieve selecties aan internationale wedstrijden;
5. de activiteiten van de handballiga’s die op het niveau van de Franse en Nederlandse gemeenschappen
opgericht zijn, te coördineren en de onderlinge betrekkingen tussen deze liga’s te regelen;
6. voordrachten, recyclages, e.d. te organiseren.
7. het navragen van adviezen aan experten, zowel binnen als buiten het gespecialiseerde personeel,
teneinde bovenstaande doelstellingen te kunnen verwezenlijken.
Daarnaast kan de vzw alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de
verwezenlijking van haar doel, met inbegrip van commerciële en winstgevende activiteiten waarvan de
opbrengsten altijd volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van haar doel.
De vereniging mag rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uitkeren of bezorgen aan de
oprichters, de leden, de bestuurders of enig ander persoon behalve voor het in de statuten bepaald belangeloos
doel. Elke verrichting in strijd met dit verbod is nietig.
Art. 3
De vzw is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde ontbonden worden.
Hoofdstud 2 – Leden, aanvaarding, ontslag, bijdragen.
Art. 4
Het minimum aantal leden is vastgesteld op drie en met alle rechten omscrheven in de WVV.
Art. 5
De vereniging is samengesteld uit drie effectieve vertegenwoordigers, twee plaatsvervangers en drie experten
van de Vlaamse Handbalvereniging, v.z.w., en drie effectieve leden, twee plaatsvervangers en drie experten
van de “Ligue Francophone de Handball, a.s.b.l.
Leden hebben alle rechten en verplichtingen die in het WVV en deze statuten worden beschreven.
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Art 6
Enkel fysieke personen die door de het bestuursorgaan (BO) van een van beide voornoemde liga’s daartoe
aangeduid werden, kunnen als lid van de vereniging aanvaard worden. Het lidmaatschap vervalt wanneer de
betrokken liga het vraagt.
Art 7
De modaliteiten bij het uittreden van leden wordt geregeld conform de richtlijn in de WVV.
Art 8
De jaarlijkse bijdrage mag maximum € 1.250 bedragen.
Hoofdstuk 3 – Algemene Vergadering
Art 9
De algemene vergadering is samengesteld uit alle leden van de vereniging en wordt voorgezeten door de
voorzitter van het bestuursorgaan (BO).
Art 10
De algemene vergadering is bevoegd voor:
1. Wijzigen van de statuten;
2. Benoemen en ontslaan van de bestuurders;
3. Benoeming en afzetting van de commissarissen en de bepaling van hun bezoldiging in het geval hun
bezoldiging wordt toegekend;
4. Goedkeuren van de jaarlijkse begroting en rekeningen van de vereniging;
5. De kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;
6. De uitsluiting van een lid;
7. De omzetting van de vereniging en een vennotschap met sociaal oogmerk;
8. Ontbinden van de vereniging;
9. Alle gevallen waarin de statuten dat vereisen.
Art 11
De algemene vergadering heeft plaats ieder jaar, in de maand mei. Een buitengewone algemene vergadering
wordt samengeroepen indien de het (BO) het nodig acht of indien één vijfde der leden er om vraagt.
Art 12
De leden worden voor de algemene vergadering uitgenodigd door de secretaris-generaal in naam van het BO.
De uitnodigingen worden minimum 15 dagen vóór de algemene vergadering per e-mail (of uitzonderlijk per
brief) verstuurd en moeten de agenda vermelden.
Art 13
De beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid der stemmen van de aanwezigen en
vertegenwoordigde leden, tenzij anders voorzien door de wet en in geval van wijzigingen aan de reglementen
KBHB waarvoor een meerderheid van twee derden vereist is.
Art 14
Elk lid beschikt over 1 stem. De leden mogen zich laten vertegenwoordigen door een lid van hun
respectievelijke liga, op voorwaarde dat deze behoorlijk gemandateerd werd door het BO van zijn liga. De
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volmacht moet schriftelijk gegeven worden. Elk lid mag drager zijn van maximum 1 volmacht.
Art 15
De beslissingen van de algemene vergadering worden genotuleerd in een proces-verbaal, opgesteld door de
secretaris-generaal. Een kopie van het verslag wordt gestuurd aan elk lid en aan belanghebbende derden,
binnen de 10 dagen na de vergadering. Bij gebrek aan schriftelijke tegenspraak binnen de 10 dagen na de
verzending wordt het proces-verbaal als aanvaard beschouwd.
Hoofdstuk 4 –Bestuursorgaan
Art 16
De vereniging wordt vertegenwoordigd door het BO paritair samengesteld uit maximum acht leden. Het BO
moet samengesteld worden uit effectieve leden of hun plaatsvervangers, aangeduid door het BO van de
Vlaamse Handbalvereniging, v.z.w., of van de Ligue francophone de Handball, a.s.b.l.. De twee liga’s beslissen
autonoom over de afzetting van hun vertegenwoordigde leden.
Art 17
Het BO duidt een voorzitter aan volgens het reglement van inwendige orde. Het BO mag voor de functies van
voorzitter, secretaris- generaal en algemene penningmeester personen buiten het BO aanstellen, volgens de
modaliteiten opgenomen in het reglement van inwendige orde.
Art 18
Het BO wordt samengeroepen door de secretaris-generaal telkens het nodig is, indien 3 bestuurders erom
vragen en in elk geval voor elke algemene vergadering volgens de modaliteiten bepaald in het reglement van
inwendige orden. De uitnodigingen worden minstens 8 dagen op voorhand verstuurd.
Art 19
Elk lid van het BO beschikt over 1 stem, met uitzondering van de voorzitter. De beslissingen worden genomen
bij meerderheid der stemmen. Het vereist quorum is 4 leden.
Art 20
Het BO heeft de grootst mogelijke bevoegdheid voor de administratie en het bestuur van de vereniging. De
akten die de vereniging verbinden worden door de voorzitter en de secretaris-generaal geldig getekend zonder
dat deze zich moeten verantwoorden ten overstaan van derden over volmachten tot dit doel gegeven door het
BO. Alle dagelijkse of gewone bestuursdaden worden geldig vervuld door de secretaris-generaal of door de
persoon, daartoe door het BO op zijn verantwoordelijkheid aangeduid.
Art 21
De beslissingen van het BO worden opgetekend in een proces-verbaal, opgemaakt door de secretaris-generaal
en ondertekend door de voorzitter en de secretaris-generaal, bewaard in een notulenregister dat ter inzage
zal zijn van de leden die hun inzagerecht zullen uitoefenen overeenkomstig de in de WVV vastgestelde
modaliteiten.
In uitzonderlijke omstandigheden kunnen de besluiten van het bestuursorgaan bij eenparig schriftelijk besluit
van alle bestuurders worden genomen, met uitzondering van enig statutair uitgesloten besluit. Dit houdt in
elk geval in dat er een beraadslaging plaatsvond per e-mail, video- of telefoonconferentie of andere
communicatiemiddel. De genomen besluiten worden genotuleerd in het verslag van de volgende bijeenkomst.
Hierbij worden ook de motieven opgenomen die de keuze voor de schriftelijke besluitvorming ondersteunen.
Een kopie van elk proces-verbaal wordt, samen met de uitnodiging van de volgende vergadering, aan alle leden
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van het BO. Bij gebrek aan tegenspraak op deze volgende vergadering zal het proces-verbaal als aanvaard
beschouwd worden.
Indien het BO de interne reglementen wijzigt is ze verplicht dit op de agenda en in de notulen van het BO op
te nemen. De statuten bevatten een verwijzing naar de laatste goedgekeurde versie van de interne
reglementen. Het BO kan deze verwijzing in de statuten aanpassen en openbaar maken, mits minstens de helft
van de bestuurders aanwezig is en een gewone meerderheid hiervan akkoord gaat met de wijziging.
De meest recente versie van de interne reglementen is terug te vinden via de webpagina van de VHVvzw en
de LFHasbl.
Hoofdstuk 5 – Maatschappelijk jaar, balans en begroting
Art 22
Het maatschappelijk jaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. De balans van het
verlopen boekjaar en de begroting worden elk jaar onderworpen aan de goedkeuring van de algemene
vergadering.
Hoofdstuk 6 – Ontbinding en bestemming van het vermogen
Art 23
Om op een geldige manier te beraadslagen en beslissen over de ontbinding van de vzw, moet minstens 2/3e
van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de algemene vergadering. De beslissing tot ontbinding
moet genomen worden met een bijzondere meerderheid van 4/5e van de aanwezige of vertegenwoordigde
stemmen.
In geval van ontbinding zal het batig saldo in gelijke delen verdeeld worden tussen de Vlaamse
Handbalvereniging, v.z.w., en de Ligue francophone de Handball, a.s.b.l., of bij gebrek aan deze aan een
vereniging zonder winstgevend doel dewelke een gelijkaardig doel nastreeft.
Hoofdstuk 7 – Aansprakelijkheid van bestuurders
Art 24
De bestuurders en dagelijks bestuurders (en alle andere personen die ten aanzien van de vzw werkelijke
bestuursbevoegdheid hebben gehad) zijn tegenover de vzw aansprakelijk voor fouten begaan in de uitoefening
van hun opdracht. Dit geldt ook tegenover derden voor zover de begane fout een buitencontractuele fout is.
Deze personen zijn evenwel slechts aansprakelijk voor beslissingen, daden of gedragingen die zich kennelijk
buiten de marge bevinden waarbinnen normaal voorzichtige en zorgvuldige bestuurders, geplaatst in dezelfde
omstandigheden, redelijkerwijze van mening kunnen verschillen.
Aangezien het BO een college vormt, is hun aansprakelijkheid voor de beslissingen of nalatigheden van dit
college hoofdelijk. Wat fouten betreft waaraan zij geen deel hebben gehad, zijn zij evenwel van hun
aansprakelijkheid ontheven indien zij de beweerde fout hebben gemeld aan het collegiaal bestuursorgaan.
Deze melding, evenals de bespreking waartoe zij aanleiding geeft, wordt opgenomen in de notulen.
Deze aansprakelijkheid, samen met elke andere schadeaansprakelijkheid die voortvloeit uit het WVV of andere
wetten of reglementen, evenals de aansprakelijkheid voor de schulden van de rechtspersoon bedoeld in de
artikel XX.225 en XX.227 van het Wetboek van economisch recht is beperkt tot de in artikel 2:57 van het WVV
opgenomen bedragen.
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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
(02/03/2021)
Aanwezig: B. Danhieux – P. Derkoningen - T. Mogal - P. Boes, J.L. Dessart – B. Brasseur
-T. Pierloot, Jean-François Hannosset , P. Garcia, J. Stryckers, Benoit Neuville
Verontschuldigd:

1) Mededeling van de voorzitter / Communication du président.
De voorzitter bedankt iedereen om aanwezig te zijn. Momenteel kunnen de jongeren (U18) terug trainen wat
positief is. De jeugd moet kunnen bewegen. We moeten alle clubs aanmoedigen om tijdens de paasvakantie
iets te organiseren. Ook jongeren aanspreken om een nieuwe sport te ontdekken. Het is te hopen dat we een
derde golf van de pandemie ontlopen.
Patrick Garcia heeft laten weten dat hij niet meer deelneemt aan de vergaderingen van het PUC. Hij vindt
zich niet meer in de manier van werken. Jan vindt dit triestig.
De vraag wordt gesteld of Benoit dan alles overneemt. Dit is niet zo. Patrick Garcia blijft Secretris generaal.
De RvB van de LFH vindt dit ok.
Benoit zal wel aanwezig zijn in de vergaderingen van het PUC.
Bart stelt de vraag of er clubs gestopt zijn in Wallonië. Het antwoord hierop is ja omdat op sommige plaatsen
de sporthallen gesloten zijn.
2) Goedkeuring van het verslag van 19/01/2021 / Approbation du PV de la réunion du 19/01/2021.
Er is 1 opmerking over het verslag. Dit wordt gecorrigeerd. Minimum 4 clubs moet weg
Het verslag wordt goedgekeurd.
Er wordt overeengekomen dat de vergadering vanaf nu zal opgenomen worden enkel om het verslag
makkelijker te kunnen maken.
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3) Financien / Trésorerie en stavaza overdracht van de boekhouding / et état des lieux du transfert des
comptes.
Er zin weinig financiële verhandelingen omdat alle activiteiten stil liggen.
Arnaud Calbry heeft via email te kennen gegeven dat hij omwille van de coronacrisis en het feit dat alle
activiteiten met de nationale ploeg stilliggen voorlopig geen betalingen meer moet ontvangen.
Arnaud Calbry:¨Voici en pièce jointe les réflexions de ma part sur le rôle et les missions de chacun au sein
des Red wolves.
Je reste bien entendu à votre écoute pour échanger et écouter vos remarques.
Suite à nos échanges, je vous fais part de nouveau de ma volonté de ne pas facturer mon coaching jusqu’à
nouvel ordre.
En effet, cette crise sanitaire sans précédent, empêche tout rassemblement de l’équipe nationale depuis plus
d’un an.
Une grande frustration de ne pouvoir faire avancer le projet sportif des Red Wolves ainsi que de ne pas
partager ses moments avec les joueurs.
Je souhaite donc montrer ma solidarité et mon attachement à la sélection nationale qui dépasse les frontières
de la considération financière.¨
De dossiers lotto 2018 en 2019 zijn goedgekeurd. Dit geld gaan we binnenkort krijgen.
Vraag van Jean-Luc: kunnen we dit geld niet aan de liga’s terugbetalen? Antwoord van JF: dit hoort zeker tot
de mogelijkheden maar gezien de onzekere situatie momenteel gaan we dit nog even uitstellen.
Er wordt gevraagd wie momenteel penningmeester is. Het antwoord hierop is dat niemand deze functie
waarneemt. Aangezien het nu rustig is, is dit niet dringend maar we gaan deze situatie binnenkort oplossen.
4) Afgelaste interlands stand van zaken / matches internationals annulé : situation
De interlands van de Belgische ploeg zijn afgelast. De situatie is hoe ze is. De EHF stelt ons niet
verantwoordelijk voor het feit dat we de matchen hebben moeten afzeggen. Er zijn hier dan ook geen
gevolgen aan verbonden.
De contacten met EHF moeten nog altijd gebeuren met Patrick Garcia in cc.
Jean Luc maakt een opmerking ivm hoe de beslissing genomen is voor het afzeggen van de interlands.
“Wij hebben een email van Jelle en Jonathan gehad, vervolgens een bureauvergadering op zondagavond. Op
basis van de email van J&J nemen we een beslissing om niet in te schrijven. De 3 Franstalige leden van het
PUC bevestigen om dit te doen. Bart bevestigt dit voor de Vlaamse kant. Naar aanleiding van de vergadering
van de VHV op maandag wordt deze beslissing in twijfel getrokken. Er wordt met de technische directeurs
contact opgenomen met de Red Wolves. Er wordt een vergadering opgezet om dit aan de spelers te vragen.
Ik ben verbaasd dat dit zo verlopen is. De beslissing was genomen en nu wordt deze herzien. Dit beangstigt
mij omdat dit zonder de bureau terug te kennen veranderd is.
Bart: We hebben al het mogelijke gedaan om toch te kunnen spelen. Wij hebben alle mogelijkheden bekeken.
VHV draagt nog altijd de verantwoordelijkheid over de nationale ploeg. Moest de beslissing herzien worden
zou deze door het PUC moeten bekrachtigd worden.
Jan: We hadden in die bureauvergadering geen info over de sponsoring. Er was ook niet geweten of de TV dit
ging uitzenden. Het zou beter zijn om Marcom ook te contacteren voor het bureau deze beslissingen neemt.
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JL: kosten als we niet organiseren waren positief. Waarom herzien?
Er is een positieve noot aan de vergadering met de spelers van Red Wolves: er zijn 6 spelers die zeer tevreden
zijn over het feit dat hun mening gevraagd is.
5) Opstart van drie Beneleague ploegen. Gaan we hieruit een Belgisch kampioen halen? Gaan we final 4
spelen? Hoe duiden we de / démarrage de trois équipes Beneleagues.
Alle zes ploegen doen uiteindelijk mee. Eerst hadden er maar drie toegezegd maar uiteindelijk hebben ze
allemaal gezegd dat ze meedoen.
We zijn verbaasd dat de drie laatste ploegen uiteindelijk meedoen. Zij hebben de eerste drie ploegen eerst
het werk laten doen. Doen zij nu mee uit opportunisme of is dit omdat ze het handbal terug op de kaart willen
zetten?
Jean-Luc: procedure was voor drie en nu op de streep doen ze alle zes mee. LFH betreurt hoe het dossier
gelopen heeft (sportief gezien).
Na een discussie hierover wordt beslist om de competitie voor zes clubs op te maken.
Pascal: wij hebben de andere clubs gevraagd omdat we ontgoocheld waren dat we maar met drie clubs waren.
Zijn beginnen twijfelen. Tijdens het weekend kwam alles in een stroomversnelling en hebben de drie overige
clubs toegehapt. Wij zijn tevreden.
Pascal: 3 ploegen in een poule wil zeggen dat elk weekend 1 ploeg vrij is. is niet bevorderlijk voor het handbal.
Zijn voorkeur gaat uit naar 1 poule: 10 april starten laatste wedstrijd op 3 juni. + bekerfinale op 8 mei.
Het PUC beslist dat het een kampioenschap wordt met twee poules van 3 ploegen en een kampioen.
Men wil 10 juni als einddatum houden. De meerwaarde van een finale is significant. Ook publicitair. Eén poule
met 10 speeldagen is heel krap. Zijn weinig uitwijkmogelijkheden. Indien we met twee poules spelen is dit
makkelijker.
We moeten ook oppassen dat we na een jaar inactiviteit niet verbranden. Met twee poules kunnen de twee
ploegen die vrij zijn altijd een oefenmatch spelen of juist niet. Dit kiezen ze zelf.
De finale is 1 tegen 1.
Morgenavond is er een vergadering met de clubs : einde van de week beslissing. Iemand van de KBHB moet
deelnemen aan de vergadering en we moeten een voorstel doen aan de vergadering van de clubs.
Twee poules: 4 matchen tijdens 6 weekends, 2 kruisfinales één tegen twee (uit en thuis en doelpuntensaldo
bepaalt) 1 finale (op neutraal terrein Hasselt).
De poules worden aangeduid volgens de rangschikking van verleden jaar.
• Poule A: 1 3 5
• Poule B: 2 4 6
Startdatum: moet nog vastgelegd worden.
Er zijn nog enkele open vragen:
• Publiek : hoe vastleggen?
• Arbitrage: elektronische fluiten? Willen de arbiters fluiten? Chef scheidsrechters vragen. In worst case
scenario gebruiken we de Europese koppels die nu aan het fluiten zijn.
• Hoeveel reporters mogen binnen?
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De thuisploeg moet regels van het protocol respecteren (reporters?) en moet de verantwoordelijke voor covid
leveren.
Pascal (Bocholt) geeft als voorbeeld wat zij met de stad onderhandeld hebben: 50 man spelers en entourage:
25 man supporters (kranten, helpers, opruimers, pers, PUC, … ) Iedere club moet een draaiboek maken en dat
moet gecommuniceerd worden. Bocholt heeft van de gemeente hiervoor reeds toestemming gekregen.
Er moet een lijst opgemaakt worden van mensen die niet rechtstreeks met het sportieve te maken hebben
(dokter, TD, PUC-leden, Arnaud Calbry, journalisten).
De wedstrijden worden gefilmd waardoor scouting niet nodig is.
De clubs zijn verantwoordelijk voor het protocol en dus ook wie extra komt. De club heeft hier
eindverantwoordelijkheid in. We moeten een universeel draaiboek maken voor alle clubs. Elke donderdag
moet de lijst in Bocholt naar de gemeente gaan. Op dinsdag moet dit doorgeven ,worden aan de club.
TD’s werken verder uit.
6) Aanpassing reglement indien een Beneleagueploeg vrijwillig uit de compétitie stapt / Adaptation des
règles si une équipe de Beneleague quitte volontairement la compétition.
Er moet aan het reglement toegevoegd worden wat de procedure is als een club niet meer in de Beneleague
wil spelen. Dit staat momenteel niet gespecifieerd in het reglement.
We moeten vastleggen wanneer een club moet communiceren dat ze niet meer meedoet.
Nu is dit 15 mei wat te laat is. Dit zou moeten zijn voor de Play-off.
Er worden verschillende mogelijkheden besproken. Voor- en nadelen worden benoemd.
Er wordt afgesproken dat er een voorstel uitgewerkt wordt door het secretariaat en dat dit volgende keer
besproken wordt.
7)

Ontwikkelingsplan van de KBHB door de voorzitter / Plan de development de l’URBH par le président

JF deelt PPT
Verschillende raadsleden geven hun mening. Iedereen vindt dit ontwikkelingsplan zeer interessant. Het is ‘out
of the box’ gedacht, wat we nodig hebben momenteel. Dit plan moet het PUC omvormen van een uitvoerend
comité naar een rol van beslisser en dit in plaats van de clubs.
De 50 personen die hier in gehoord gaan worden zijn niet de bestuurders van de clubs zoals we meestal doen
maar wel een 30-tal personen met een binding met handbal en 20 personen die niet uit de handbalwereld
komen (vb Michel Lecompte van de VRT).
Dit moet echter nog volledig uitgewerkt worden en de leden van het PUC mogen namen doorgeven.
Het voorstel wordt aanvaard door de leden van het PUC.
8)

Varia / divers
• Het contract van Ethias moet dringend getekend worden. Afgesproken wordt dat dit in PDF digitaal
getekend wordt door iedereen. Patrick stuurt het document rond.
• JL vraagt achter het digitaal wedstrijdblad. JF ging contact nemen met de Luxemburgse federatie.
Patrick Garcia heeft al contact gehad en hier ook een samenvatting van gemaakt. Dit product wordt
al in 10 landen gebruikt. Wij moeten dit analyseren. Eynatten en Eupen gebruiken dit reeds. Wij
moeten voortmaken met dit dossier. We mogen niet meer wachten, zodat we dit zo snel mogelijk
kunnen invoeren.
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•
•

•

Er is een nieuwe chef Scheidrechter voor de VHV ter vervanging van François Mulleners. Het zijn zelfs
twee personen: Philippe Hendrickx en Peter Claes.
Beker van België voor dames. Laten we deze doorgaan? We moeten officieel de vraag stellen. De kans
dat we een toestemming krijgen van Sport Vlaanderen is klein. Beslissing: we gaan de vraag officieel
aan de clubs stellen.
Mail van Jelle en Jonathan : een sterk PUC neemt beslissingen en voert die uit. Het PUC mag onder
invloed van nieuwe info ook van mening veranderen. Als er een beslissing moet genomen worden,
email rondsturen met een deadline. Indien er een meerderheid is van het aantal leden van het PUC is
het beslist. Indien het heel dringend is, moet er gebeld worden.

Volgende vergadering 22 april past niet voor LFH. Er moet een andere datum gezocht worden.

Verslag van de vergadering van de raad van bestuur van de Koninklijke
Belgische Handbalvereniging / Union Royale Belge de Handball
(03/06/2021)
Aanwezig: B. Danhieux – P. Derkoningen - T. Mogal - J.L. Dessart – B. Brasseur - T.
Pierloot - Jean-François Hannosset - J. Stryckers - B. Neuville - D. Boulet – Jonathan
Vandenberg
Verontschuldigd:

1) Mededeling van de voorzitter / Communication du président.
De voorzitter heet iedereen welkom. We hebben een zwaar programma met enkele delicate onderwerpen.
Aangaande de Beker van België denk ik dat alles zeer goed gelopen is. Er komen veel positieve berichten, ook
van Auvio, mbt de uitzending. Ik wil Bocholt feliciteren met hun overwinning en ook HC Visé BM met hun
excellente prestatie.
We moeten vandaag spreken over een moeilijke beslissing mbt onze competitie. De Corona-cijfers zijn in
dalende lijn, maar het virus blijft hoe dan ook aanwezig zoals we ook zien bij de 4 clubs die zaterdag een
wedstrijd moeten spelen.
2) Goedkeuring van het verslag van 27/04/2021 / Approbation du PV de la réunion du 27/04/2021.
Er zijn enkele kleine correcties gedaan en daarna is het verslag goedgekeurd.
3) Finale Final Six / Finale Final Six
Pascal Derkoningen verlaat de vergadering.
HC Visé BM heeft de KBHB op de hoogte gebracht dat er 3, of meer, bevestigde positieve gevallen van Corona
zijn binnen de ploeg. Colin Bodet heeft dit ook bevestigd. Visé vraagt om de finalewedstrijd uit te stellen.
Na het afwegen van de diverse scenario’s beslist het PUC om de wedstrijd een week later te spelen, maar
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stelt als voorwaarde dat beide ploegen ook akkoord gaan. Het PUC geeft een mandaat aan het Bureau om
morgen, na overleg met de clubs, een beslissing te nemen.
Aangezien ook bij Pelt 3 positieve gevallen zijn gemeld, vraagt ook Pelt om zaterdag niet te spelen. Het PUC
beslist dat ook voor de kleine finale hetzelfde gebeurt en geeft een mandaat aan het Bureau om morgen, na
overleg met de clubs, een beslissing te nemen.
Indien er een finale doorgaat volgende week valt dit binnen het huidige protocol. Indien de Stad Hasselt
supporters zou toelaten, zullen de beschikbare tickets gelijk verdeeld worden onder de ploegen.
4) Financiën EHF Championships M18-M20 2022 + budget 2021-2022 (docs B1, B2, B3)
Jonathan geeft een toelichting bij de documenten die werden doorgestuurd.
Het is heel belangrijk om deel te nemen aan deze kampioenschappen met de Jeugdselecties. Niet alleen voor
het sportieve, maar ook omwille van de belangrijke rol die ze spelen ten aanzien van Adeps en Sport
Vlaanderen, ten aanzien van trainers en spelers en ten aanzien van de clubs.
Met betrekking tot het financiële moeten we er ook rekening mee houden dat we momenteel budgetten van
EHF en IHF krijgen om ons voor te bereiden op een kampioenschap. Dit loopt nu reeds 2 jaren, maar een
deelname is er nog niet geweest. Als we niet inschrijven, komt ook deze financiering in gevaar.
Als het PUC eventueel zou vragen om te kiezen omdat budgettair gezien 2 ploegen inschrijven niet mogelijk
is, opteren Jelle en Jonathan om de generatie M18 in te schrijven. Ze kunnen met deze generatie ‘post COVID’
opnieuw starten. Voor deze generatie liggen ook al 2 voorbereidingstornooien vast (Lokeren, Interpôles).
Tot slot vragen Jelle en Jonathan dat er een evaluatie van de werking van de KBHB komt. Er wordt al enkele
jaren gevraagd om omgekeerd te werken. Als het PUC duidelijk kan stellen welke budgetten beschikbaar zijn,
kunnen zij zich daarop aanpassen. Momenteel wordt het omgekeerde gedaan en moeten de programma’s
daarom meermaals aangepast worden.
Jean-Luc laat weten dat zij met Adeps hebben samengezeten en daar wordt gesteld dat een participatie aan
een Internationaal Tornooi belangrijk is. Anders is het beleid niet coherent. Daarnaast lijkt het beter om de
middelen die er zijn in te zetten om één ploeg en niet op 2. Op die manier kan er een beter programma
uitgewerkt worden. Hij volgt het voorstel van Jonathan en Jelle om de M18 in te schrijven.
Het PUC is akkoord om één van beide selecties in te schrijven voor een tornooi. Tijdens de komende weken
zal een gedetailleerd budget worden opgemaakt voor 2022 waarmee gewerkt kan worden. Voor 2021 moet het
budget voorzien voor de M18 meer dan voldoende zijn om de nodige activiteiten te organiseren. Jonathan laat
ook nog weten dat de stage van de RW voorzien op 19-20 juni 2021 geannuleerd wordt omwille van de vele
afmeldingen van spelers.
5) Aanpassing reglement indien een Beneleagueploeg vrijwillig uit de competitie stapt
De voorstellen om de reglementen aan te passen worden besproken. Er zijn een aantal kleinere opmerkingen
die worden aangepast. Daarnaast vraagt het PUC om volgende artikel nog toe te voegen:
“In geval van overmacht, als de Beneleague stopt, zullen de ploegen die nog in de Beneleague zitten het
eerst seizoen nadat bekend gemaakt is dat de Beneleague zal stoppen, een competitie onder elkaar spelen.
Voor het bepalen van de deelnemers aan deze competitie wordt rekening gehouden met stijgers en dalers.”
Dries zal deze aanpassingen bespreken met de LFH zodat deze nadien gepubliceerd kunnen worden.
6) Voorstel aanpassing reglementen
De voorstelling tot aanpassing van de reglementen worden besproken en goedgekeurd.
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7) Voorstel aanpassing statuten
Er is een voorstel doorgestuurd om de statuten aan te passen. De nieuwe WVV verplicht een aantal zaken.
Wanneer je een wijziging doet aan je statuten ben je verplicht om ze volledig conform te maken aan de
nieuwe wetgeving. Daarom ligt dit voorstel op tafel. De statuten worden gestemd op de Algemene Vergadering
maandag 15 juni.
8) Sjabloon documenten KBHB
Door de adreswijziging en de nieuwe WVV zijn er nieuwe sjablonen opgesteld. Het is heel belangrijk dat al
onze communicaties de nodige gegevens bevatten (Naam, Zetel, BTW-nr,…). Deze sjablonen zullen verspreid
worden naar alle mensen die communiceren in naam van de KBHB en ze blijven ook beschikbaar in de gedeelde
map van het PUC.
Jean-Luc haalt aan dat men met de nodige voorzichtigheid gebruik moeten maken van deze documenten. Zo
vermijden we onaangename verassingen.
9) Vraag van HB Sint-Truiden
HB Sint Truiden heeft een mail gestuurd aan het PUC met betrekking tot artikel 612 van de KBHB-reglementen.
Jean-Luc geeft een toelichting omtrent de historiek van dit artikel en laat weten dat ook de LFH voor volgend
seizoen enkele vragen heeft ontvangen. Zij zijn op geen van deze vragen ingegaan en stellen dat de liga niet
kan beslissing om al dan niet een uitzondering toe te staan op het hebben van een 2 de seniorenploeg.
Bart stelt dat HB Sint-Truiden wel een aantal duidelijke redenen aanhaalt waarom zij deze vragen stellen.
Zij geven ook aan dat het reglement voor interpretatie vatbaar is. Zij hebben immers wel die 2 de ploeg, maar
willen deze, owv sportieve redenen liever in een jeugdcompetitie inschrijven.
Jean-Luc stelt voor om, op een moment dat er geen expliciete vragen tot uitzondering zijn, te evalueren of
artikel 612 wel nog moet behouden blijven. Maar het zou alvast zo moeten zijn, dat het voor beide liga’s
hetzelfde is.
Het PUC bevestigt op dit moment dat artikel 612 van de KBHB-reglementen moet toegepast worden voor HB
Sint-Truiden voor volgend seizoen en dat het geen uitzondering wil toestaan.
Het PUC bevestigt eveneens dat het niet de bedoeling is dat een Liga een uitzondering toestaat op de
verplichting om een 2de ploeg te hebben, maar dat de mogelijkheid tot uitzondering slaat op het grondgebied
waar de 2de ploeg moet spelen.
10) Financiën STAVAZA
Jean-Francois laat weten dat hij de onkosten voor de Red Wolves van de voorbije jaren 2019-2020 heeft
toegevoegd aan de begroting 2021 die eerder werd besproken. Dit zorgt ervoor dat er niet langer een
overschot is, maar dat de begroting hierdoor min of meer in evenwicht komt.
Tim laat weten dat hij geïnteresseerd is in de rekening van 2020. Deze moet immers nagekeken worden door
de secretarissen en goedgekeurd worden door het PUC en de Algemene Vergadering. Dries geeft aan dat de
rekeningen vooralsnog niet zijn afgesloten omdat er diverse dingen zijn blijven openstaan van zowel 2019 als
van 2020. Hier wordt asap werk van gemaakt.
De rekeningen moeten worden gesloten en nagekeken voor de AV van de KBHB die moet worden uitgesteld
naar eind juni.
11) Varia
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•

Het PUC is akkoord om de Red Wolves in te schrijven voor de 2023 Men’s World Championship
Qualification.

•

Het PUC had tijdens een vorige vergadering de beslissing genomen om de kosten van de scheidsrechters
mbt de Coronatesten te vergoeden. Effectieve kosten (muv kilometers) kunnen voor vrijwilligers
echter niet terugbetaald worden. Om dit in orde te brengen moet de forfaitaire vergoeding voor de
scheidsrechters verhoogd worden. Het PUC beslist daarom om de wedstrijdvergoedingen van de
voorbije periode (1-2-2021 tot 1-7-2021) met 5 euro te verhogen. De scheidsrechters kunnen hiervoor
een rechtzetting vragen bij hun liga.

•

Jean-Luc komt terug op een mail die Eric Dupain heeft verstuurd aan de pers. Hij excuseert zich daarin
dat hij geen vertaling in het frans heeft omwille van een deadline. Nochtans ging het om een
informatie waarbij hij voldoende tijd had om dit voor te bereiden. Baudouin geeft aan dat wij als
professionelen ook met deadlines moeten werken. Dit kan niet.
De voorzitter zal dit met Jan Stryckers bespreken. Eric moet hierop aangesproken worden.

•

Jean François geeft aan dat er een evaluatiemoment voorzien is in het contract van Arnaud Calbry.
Hij stelt voor dat deze evaluatie plaatsvindt.
Het PUC beslist om een evaluatiecommissie samen te stellen. Dries en Jean-François zijn lid en
daarnaast stelt Jean-François voor om te zoeken naar 2 externen. Het PUC bevestigt het vertrouwen
in Jelle en Jonathan. Zij moeten zeker betrokken worden en advies geven. Er is een 360° benadering
nodig. Door hun nauwe samenwerking met Arnaud moet wel gekeken worden op welke manier hun
feedback wordt verwerkt. Een commissie met 6 personen behoort zeker ook tot de mogelijkheden.
Jean-François zal initiatief nemen en enkele namen voorstellen. We moeten zoeken naar neutrale
personen die in staat zijn om hierover te oordelen. Er worden een aantal namen reeds genoemd en
verdere afspraken zullen via mail verlopen mbt het samenstellen van de Commissie.
Naast een evaluatie van Arnaud stelt Dries voor om alles mbt de KBHB te evalueren (bvb. MARCOM,
Communicatie,…).
Jean-François geeft nog mee dat er voor het contract van Jo geen evaluatie is ingebouwd, bij een
eventuele vernieuwing van het contract moet dit worden aangepast.

12) Volgende vergadering
De volgende vergadering, die georganiseerd wordt als Algemene Vergadering, zal doorgaan op 15 juni 2021.

Verslag Raad van Bestuur 07/06/2021
Aanwezig: Bart Danhieux, Tim Mogal, Marc Vander Mierde, Patrick Boes, Erwin Dirkx, Giannoula Tsakitzidis, Tom
Lovink, Raf Baudewijn, Kristof Briers, Peter Claes, Luc Tack
Afwezig: Jan Stryckers
Ambtshalve: Dries Boulet
Verontschuldigd: Philip Hendrix
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1. Opening door de voorzitter
Aangezien het mandaat van de voorzitter afloopt opent Dries als Secretaris-Generaal de vergadering en
verwelkomt de leden.
2. Goedkeuring verslag vorige vergadering
Na enkele kleine correcties wordt het verslag goedgekeurd voor publicatie.
3. Beheer RVB
Er is één kandidaat voor het voorzitterschap en er zijn 2 kandidaten om ondervoorzitter te worden. De
RVB stemt voor de verlenging van het mandaat van Bart als voorzitter en Tim als ondervoorzitter en stemt
voor de aanstelling van Patrick Boes als ondervoorzitter.
Voor de 2 vrijgekomen mandaten in het PUC zijn er 3 kandidaten (Bart, Tim en Luc). Bart en Tim worden
verkozen voor de vertegenwoordiging van de VHV in het PUC.
4. Beheer SG en RVB
Dries stelt voor om de vergaderstructuur vanaf het seizoen 2021-2022 vast te leggen in een jaarkalender.
De RVB keurt het principe goed dat hierdoor maandelijks ongeveer 4 cellen uitgebreider aan bod kunnen
komen tijdens de RVB. Dries zal de komende periode contact opnemen met alle betrokkenen
(bestuurders, personeel VHV,…) om de vergaderstructuur definitief vast te leggen.
Ook binnen eenzelfde maand keurt de RVB het principe goed om de timing van de vergaderingen beter
te sturen. De RVB komt telkens samen op de 1 ste maandag van de maand en de cellen 2 weken later. Op
die manier kan er vanuit de cellen naar de RVB en omgekeerd op een correcte manier gecommuniceerd
worden.
De RVB keurt daarnaast het principe goed dat er nog maximaal ½ vergaderingen van cellen of RVB fysiek
zal doorgaan. Dit is een maatregel die kostenbesparend is, maar ook efficiënter.
5. Verdeling van de verantwoordelijkheden met betrekking tot de cellen en commissies
De verschillende cellen worden kort toegelicht door de diverse voorzitters.
Kristof vraagt overleg omtrent het inhoudelijk van de Cel Marcom en wil op basis van die input kijken of
hij hier een zinvolle bijdrage kan leveren. De RVB stelt dat in de toekomst de Cel Marcom niet alleen
externe, maar ook interne communicatie behartigt.
De RVB vraagt om in de toekomst de input naar het Beheerscomité JSF te verruimen. Enerzijds moet de
Cel Financiën betrokken zijn om te oordelen over het financiële en anderzijds moet er jaarlijks input
gevraagd worden van de diverse cellen met betrekking tot de beleidskeuzes die aan bod komen in het
JSF.
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Met betrekking tot het scheidsrechters comité wordt bekeken om een vertegenwoordiger van het
secretariaat af te vaardigen naar de vergaderingen. Uiteindelijk gaat het vaak ook over operationele
zaken. De SR-Commissie bestaat momenteel louter uit scheidsrechters of gewezen scheidsrechters. Een
ruimere input (bvb. bestuurders, trainers,…) kan een grote meerwaarde betekenen onder andere mbt.
instroom en opleiding van nieuwe scheidsrechters.
Luc vraagt waar de items behandeld worden die betrekking hebben tot het PUC en beslissingen die op
KBHB niveau genomen worden. De RVB is het eens dat de werking van de Cel Topsport onderwerp moet
zijn van een grondige denkoefening. Zowel over het inhoudelijke als over de manier van werken.
De Financiële Cel krijgt voor het komende seizoen een extra opdracht. Door het wegvallen van de
Penningmeester is er een vacuüm ontstaan. De Cel moet kijken hoe dit wordt opgevangen of eventueel
anders ingevuld.
Sowieso zal er een proactieve rol zijn weggelegd voor het secretariaat.
De Cel Competitie is een cel met heel wat verantwoordelijkheden. Momenteel hebben de 3 Regio’s ook
al afvaardiging in deze Cel waardoor er een korte lijn is tussen VHV en Regio’s. Dit is zeker en vast een
groot pluspunt.
De bestuurders laten weten zich voor volgende cellen te willen inzetten:
Cel Breedtesport
Cel Competitie
Cel Topsport
Cel Financiën
Juridische Cel
Scheidsrechterscommissie
Beheerscomité JSF
IT-Commissie
GES-Cel
Marcom

Patrick Boes, Raf Baudewijn
Marc Vander Mierde, Tim Mogal
Giannoula Tsakitzidis, Luc Tack, Bart Danhieux
Tim Mogal, Patrick Boes
Erwin Dirkx

Tom Lovink, Marc Vander Mierde, Patrick Boes
Giannoula Tsakitzidis
Jan Stryckers, Kristof Briers

De komende weken wordt de samenstelling van de cellen geëvalueerd en opnieuw opgemaakt voor het
komende seizoen, evenals het vastleggen van de vergaderstructuur.
6. Financiën opvolging budget 2021
Zoals tijdens de vorige RVB aangegeven, heeft het Dagelijks Bestuur de financiële situatie van de VHV
verder opgevolgd en is er ondertussen een beslissing genomen.
Jelle Vonckx kan zich niet vinden in het aangepast voorstel en beslist om de federatie te verlaten. Bart
en Dries zorgen voor de opvolging en communicatie naar de KBHB. Indien nodig zal Dries alvast tijdelijk
de rol van Jelle overnemen.
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Aan de andere kant is ook beslist om de samenwerking met Eric Dupain stop te zetten. Aanstaande
woensdag 9 juni wordt Eric ingelicht over deze beslissing. Het voorstel naar Eric zal zijn om te bekijken
of hij freelance nog opdrachten voor ons kan en wil uitvoeren. Ook deze beslissing wordt aanstaande
woensdag gecommuniceerd.
Het Dagelijks Bestuur heeft in samenwerking met de SG een zeer uitgebreide oefening gedaan mbt het
takenpakket van alle medewerkers van de VHV, inclusief die van Eric Dupain.
Aan Jelle en Eric is duidelijk gemaakt dat de genomen beslissingen er niet komen op basis van een
evaluatie van de prestaties, maar wel op basis van een financiële noodzaak.
7. Cellen en Commissies
8. Varia
MARC
Informeert naar de beslissing mbt de finale Final Six en betreurt dit voor het handbal. Bart en
Dries geven een toelichting en bevestigen uiteraard zelf ook deze beslissing zeer te betreuren. Er
was geen goede uitkomst meer mogelijk.
Ondertekening documenten:
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