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1 Clubnieuws
1.1 Tornooien / Oefenwedstrijden
1.1.1 Eynatten-Raeren
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1.2 Ontslagen door de club
1.2.1 Achilles Bocholt
Joke Claessens (48486)

1.2.2 HC Tielt
Pepijn Baekelandt (87280)
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2 VHV – BHB mededelingen
2.1 Damesweekend 18/19 maart
Het worden drukke en vooral belangrijke weken voor het dameshandbal. In het weekend van 18 & 19 maart is er
een dubbele vriendschappelijke interland van het nationale dameshandbalteam tegen Groot-Brittannië. Tijdens
hetzelfde weekend spelen de W19 een Europees kwalificatietoernooi in Slowakije.
De dubbele interland tegen Groot-Brittannië is een vervolg op de dubbele vriendschappelijke interland die ons
nationaal dameshandbalteam vorig jaar in Edinburgh speelde. Onze dames wonnen toen twee keer. De return is
voorzien voor het weekend van 18 en 19 maart. De VHV organiseert de dubbele interland in samenwerking met
de KBHB en HV Uilenspiegel. Dat weekend staat het dameshandbal centraal en wordt aanzien als het
'damesweekend'. Een weekend voor handballende dames. Jong en oud is welkom.
Het goedgevulde programma ziet eruit als volgt:
Zaterdag 18 maart 2017
12h30 – 15h30: Kabouters (U8) – en pagadders (U10)
teamco.pagadders.kabouters@gmail.com, alle info via de flyer.
17h00: Damesinterland België – Groot-Brittannië

tornooi,

inschrijven

via

mail

aan

Zondag 19 maart 2017
10h00 – 11h30: Handbalclinic ‘Ladies’ met special guests, alle info via de flyer
12h30: Damesinterland België – Groot-Brittannië
Locatie:
Sporthal De Bist, Koningin Elisabethstraat 7-9, 2610 Wilrijk

W19
Van 17 tot en met 19 maart spelen onze W19 een Europees kwalificatietoernooi in Slowakije. Het team van Rik
Stryckers reist donderdag 16 maart af naar Slowakije.
Programma:
17.03.2017 15:30 Montenegro VS Belgium
18.03.2017 18:00 Slovakia VS Belgium
19.03.2017 15:30 Belgium VS France
Uiteraard zullen we over de prestaties van beide teams uitvoerig berichten op website en sociale media.
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3 Wedstrijdinformatie
3.1 Programma weekend 11-12/03/2017
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4 Scheidsrechters, waarnemers en tafelofficials
4.1 Weekend 18-19/03/2017
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5 Verslagen comités/ commissies
5.1 VERSLAG RAAD VAN BESTUUR 5 DECEMBER 2016
Maandag 5 december 2016, 20h, Elewijt Center, Tervuursesteenweg 564, Elewijt
Aanwezig : C. Claes, B. Danhieux, P. De Mot, F. D’Hanis, T. Mogal, M. Vander Mierde, W. Vos, G.
Tsakitzidis (gecoöpteerd lid), L. Panis (Secretaris-generaal), F. Mulleners (Chef scheidsrechter), A.
Vertommen (Pm.)
Verontschuldigd : E. Dirkx, F. Lievens, F. Soetaert, J. Stryckers.
AGENDA
1.
Opening Voorzitter
De Vz wil het personeel van de VHV en de organiserende club bedanken voor de organisatie
van de kidsday, als ook de aanwezige spelers van de Red Wolves op de kidsday.
De Red Wolves worden gefeliciteerd met de wedstrijd tegen Frankrijk.
De nationale damesploeg wordt gefeliciteerd met de dubbele overwinning tegen GrootBrittannië.
De Vz wil ook alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet.
2.

Erkenning satellietclub HC Lummen : wordt goedgekeurd.

3.
Reglementen/juridische cel :
a.
2de bondsprocureur : Nathalie Vermeersch heeft de functie van 2de bondsprocureur(backup
na Y. D’hanis) aanvaard.
b.
Erwin Dirkx aanvaardt het voorzitterschap van de juridische cel.
c.
KBHB reglementen (zie PUC) : basistekst is de Franstalige tekst : officieel vermelden in
reglementen, nu eerst in HB7. FL is bezig met de vergelijking Franstalige – Nederlandstalige
reglementen. .
d.
Bevoegdheden cellen:
i.
Algemeen reglement : de cellen maken begin van elk seizoen een regelmatige kalender op.
‘Drie maal niet verontschuldigd’ : eruit halen.
ii.
Cel Financiën : Punt B.’en licht ze toe’ wordt verwijderd. Punt E en punt F herbekijken.
iii.
Cel Breedtesport : term ‘bevoegdheden’ veranderen in ‘werkgebied’. De rest wordt
goedgekeurd.
iv.
Juridische cel : tekst wordt goedgekeurd.
v.
Cel Competitie : Punt A : Samenstelling herbekijken, term ‘beheerders’ vervangen door ‘leden
van de Raad van Bestuur’. Punten E en F : Advies van de 3 regio’s vragen m.b.t. de regioreeksen.
vi.
Medische cel : de benaming van deze cel wordt veranderd in de Cel Gezond en ethisch
sporten. Overal de term ‘ethisch’ toevoegen naast de term ‘medisch’.
vii.
Samenstelling van de cellen : overal dezelfde lijn trekken.
viii.
Cel Marketing/communicatie/events : zie verslag Cel 5/10/2016 : lijst bevoegdheden.
ix.
Topsportcel : vergadert op KBHB-niveau maar wel opnemen in reglementering : werkdomein
bepalen – advies via RvB georiënteerd naar PUC. BD doet voorstel.
x.
Reglementen moeten tenslotte aangepast worden, definitief tegen volgende RvB.
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e.
Naamswijziging Handbal Vlaanderen : Op het bilateraal gesprek met Sport Vlaanderen werd
geadviseerd om in dat geval niet alleen een commerciële naamsverandering te doen maar ook een
officiële naamsverandering. Anders is het te verwarrend voor de buitenwereld met 2 verschillende
namen als ook een handbal.be logo. Als we de VHV officieel willen veranderen in Handbal
Vlaanderen, dan moet dit goedgekeurd worden op de SAV. De vraag wordt gesteld aan de Cel
Marketing/communicatie/events (Wat is de meest nuttige naam) en de Juridische cel (officiële
wijziging).
f.
Opmerkingen Erwin Dirkx :
i.
3 team outs/match.
ii.
Competitieboek : alles is te vinden op de website, maar afzonderlijk. Dit niet nog in boekvorm
brengen want een boek is niet up to date, nu kunnen de gegevens up to date gehouden worden.
iii.
Promotie-degradatie regeling mbt 2 ploegen van dezelfde club : als één ploeg promoveert
naar een hogere reeks en de andere ploeg degradeert vanuit die hogere reeks, spelen ze niet in
dezelfde reeks, dus dat mag.
4.
Ethias : uit gesprek met Ethias blijkt dat als een ploeg een oefenwedstrijd of BENELeaguewedstrijd in het buitenland gaat spelen, zij best een reisbijstandsverzekering aanvraagt voor
als een speler naar het ziekenhuis zou moeten, want de verzekering komt daarvoor niet tussen. Dit
ook nakijken voor scheidsrechters. Er dient gemeld te worden aan de clubs dat in geval van een
buitenlands tornooi of wedstrijd er best een extra reisverzekering (al dan niet volledig) via Ethias
wordt aangevraagd. Ook aankondigen dat er een infosessie met Ethias zal komen.
5.
Financiële cel : verslag
a.
Cijfers midden november werden bekeken. Op dit moment zitten we iets beter dan vorig jaar.
Verwacht wordt dat we dit jaar rond de 0 zullen eindigen, maar dit kan ook een licht verlies worden.
b.
Begroting dient korter opgevolgd worden : zulke modellen zitten in het huidig
boekhoudpakket. Advies vragen aan S. Tienpondt.
c.
Aanpassing clubbijdragen : simulaties worden gemaakt. Bedoeling is 3 voorstellen te doen aan
de RvB van februari, zodat dit op de SAV van maart kan voorgesteld worden.
d.
Afrekening cijfers 2016 worden op volgende RvB in februari gebracht.
6.
De cel GES dient opgericht en samengesteld te worden :
a.
BW zal voor de VHV reeds fungeren als ‘arts gezond sporten’en de cel leiden.
b.
Duidelijk maken wat van de leden verwacht wordt : beleidsplan en visie, opvoeding,… Mensen
zoeken die beleid kunnen voeren. Mogelijke leden : vroegere commissieleden contacteren, RvB-leden
geven per kerende ook namen aan secretariaat, contact opnemen met PM, volleybalfederatie…
7.
Beleidsplan :
a.
KDB wordt gefeliciteerd voor haar grote werk voor het beleidsplan.
b.
Het bilateraal gesprek met Sport Vlaanderen wordt toegelicht.
i.
Sport Vlaanderen had het beleidsplan erg nauwkeurig gelezen en zal dit ook van nabij
opvolgen.
ii.
Er werd expliciet gevraagd naar de medische cel en het werk dat we doen rond gezond en
ethisch sporten
iii.
De gegevensverzameling dient nog meer uitgewerkt te worden. Het analytisch plan wordt
verder uitgewerkt met SBB (reeds afspraak 6/12),
iv.
Er wordt aangeraden een Bijzondere algemene vergadering jaarlijks te beleggen in het najaar
om de begroting te laten goedkeuren.
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v.
Gezien er heel veel projecten werden ingediend door de verschillende federaties bij de
beleidsfocussen, mag verwacht worden dat de toegekende subsidies per federatie minder zullen zijn
dan gevraagd. Eind januari zouden we weten hoeveel subsidies we hier mogen verwachten.
vi.
Mandaten RvB max 12 jaar : hierbij zal niet retrospectief gekeken worden.
vii.
Er zullen inspanningsverbintenissen gemaakt worden rond ‘goed bestuur’ en ‘kaderopleiding’.
c.
Cellen : kalenderopmaak vastleggen per seizoen. Engagement celleden wordt gevraagd.
d.
Begroting 2017 werd ingediend bij Sport Vlaanderen. Deze begroting dient evenwel nog
herwerkt te worden op basis van de subsidies van de beleidsfocussen. In januari of begin februari
dient deze begroting goedgekeurd te worden door de RvB en nadien door de SAV. Voor de SAV een
lightversie maken. De Cel financiën bekijkt wat de beste manier is om dit te brengen op de RvB van
februari en de SAV.
8.
Bijzondere statutaire algemene vergadering : voorstel om er een in januari te organiseren om
het nieuwe beleidsplan 2017, begroting 2017, statutenwijzigingen goed te keuren. Gezien de
volgende SAV reeds in maart is, en de begroting 2017 nog dient aangepast te worden eind januari,
wordt beslist dit deze keer niet te doen. In de toekomst zal er wel gegaan worden naar een SAV en
een bijzondere SAV.
a.
De statuten hoeven hiervoor niet aangepast te worden, wel de clubs inlichten : een SAV in
juni met alle bevoegdheden. Een bijzondere SAV in december met als onderwerp de goedkeuring van
de begroting van het jaar dat komt..
b.
In maart 2017 zal gevraagd worden de bijdragen van de clubs aan te passen ifv de BTW
aangifte en vereenvoudiging van het systeem.
9.
Goed bestuur : Sport Vlaanderen vraagt tegen januari een voorstel in het kader van Goed
bestuur.
a.
Wim bekijkt het voorstel van het secretariaat en koppelt terug naar de RvB
10.
Varia
a.
40 jaar VHV op 7 januari 2017: receptie organiseren op SAV van maart. Oud-gedienden
eventueel uitnodigen (oprichters, voorzitters, secretarissen-gen). Vragen aan de cel
marketing/communicatie om dit uit te werken. Eventueel de naamsverandering aan koppelen.
b.
Gala speler/speelster van het jaar : dit wordt een VHV organisatie onder vlag van de KBHB. Er
zullen 2 stemrondes zijn (in december en einde seizoen) met afsluitend een evenement. Bedoeling is
hierbij opbrengst te genereren. De RvB vindt dit een goed initiatief maar heeft dit voortaan graag
eerst gecommuniceerd naar de RvB vooraleer dit naar de buitenwereld gaat.
c.
Kidsday : de organisatoren waren blij met de vertegenwoordiging vanuit de Raad van bestuur.
Voor de volgende evenementen dient een evenementenkalender opgesteld te worden zodat de
vertegenwoordiging vanuit de RvB kan verdeeld worden.
d.
Database : de RvB wenst elke vergadering een update.
e.
Damestornooi nationale ploeg in maart : Bart zet dit op de agenda van het komende PUC.
f.
Er is kritiek op het secretariaat dat het terug sturen van de kaarten te lang op zich zou laten
wachten en dat die soms verkeerd zouden gestuurd worden. LP laat weten dat op donderdag
standaard de kaarten worden ingegeven en terug gestuurd.
g.
Voorstellen veranderingen competitie voor het seizoen 2018-2019 zouden reeds in februari op
de RvB moeten worden gebracht zodat deze op tijd kunnen worden goedgekeurd en gepubliceerd.
h.
C. Claes vraagt de criteria op voor de opleiders van de jeugdscheidsrechtercursussen. Vanuit
cel competitie zal er een overzicht gegeven worden van de door hen ervaren problematiek omtrent
de jeugdscheidsrechters. Dit is evenwel een positief project dat verder mag gestimuleerd worden.
Volgende vergadering : eerste maandag van februari : 6 februari
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5.2 Verslag vergadering PUC van 19.01.2017 te Lummen
Aanwezig : J.L. Dessart, P. Garcia, J.F. Hannosset, F. Lievens, P. Moons, L. Panis,
T. Pierloot, F. Soetaert, A. Vertommen.
Uitgenodigd : D. Verhofstadt
Verontschuldigd : B. Danhieux, T. Marique
1.
Arbitrage :
Verhoor van F. Mulleners (K. Convents is verontschuldigd)
F. Mulleners verwijst naar de documenten die hij onlangs aan de bestuurders verzonden heeft en
geeft uitleg over de organisatie van de arbitrage, zowel op nationaal als op liga niveau.
T. Pierloot en F. Soetaert vervoegen de vergadering tijdens de uiteenzetting van F. Mulleners, welke
de gemaakte SWOT-analyse over de Belgische arbitrage grondig ontleedt.
De fiscale situatie van de scheidsrechters wordt eveneens besproken.
P. Moons is van mening dat men zeker sommige wegen kan bewandelen inzake arbitrage bij de Franse
Federatie gezien de bestaande samenwerkingsovereenkomst FFHB/KBHB.
De voorzitter geeft opdracht aan F. Mulleners en K. Convents een project op te starten rond arbitrage
met als einddoel 2022.
F. Mulleners verlaat de vergadering.
2.
Het woord van de Voorzitter
P. Moons biedt zijn beste wensen aan de aanwezige bestuurders aan en bedankt alle organiserende
clubs van de onlangs door de Red Wolves gespeelde vriendschappelijke interlands. Op elke wedstrijd
was er veel publiek aanwezig en alles verliep vlot.
3. Goedkeuring verslag vergadering van 15.12.2016
De volgende vergadering zal plaatsvinden op woensdag 29.03.2017, bij voorkeur in Sportoase Leuven
alhoewel de financiële voorwaarden er te hoog zijn. Er zal gewacht worden op het eindresultaat van
de gesprekken tussen E. Dupain en de beheerders van de Sportoase voordat de locatie van de
volgende vergadering definitief wordt vastgelegd. Indien het niet mogelijk zou zijn in de Sportoase
zal men ergens anders een plaats in het Leuvense zoeken.
Het verslag wordt goedgekeurd.
4. Budget KBHB 2017
Een eerste voorstel van budget werd opgesteld en verzonden aan de bestuurders. De
penningmeester geeft er bijkomende uitleg over.
P. Moons verduidelijkt dat het niet mogelijk zal zijn het bedrag van 350 000 € voor de uitgaven 2017
te overschrijden, vooral daar men nog niet weet welk het antwoord zal zijn van de commissie « ABCD
».
Het budgetvoorstel wordt voor advies verzonden aan de Commissie « Financiën » dat zal in
februari (rond 20.02.17) samenkomen, na de vergadering van de Technische Commissie gepland op
13.02.17. De rekeningen 2016 dienen beschikbaar te zijn op deze vergadering. A. Vertommen zal
contact opnemen met H. Delmelle en J. Vonckx.
Daarenboven zal de Commissie « Financiën » ook moeten vergaderen rond 15.05.17 (na de
wedstrijd België-Lithouwen) om de financiële toestand up to daten na de Belgische bekerfinales en
de eerste interland.
Wat het organiseren van het damestornooi voorzien in maart 2017 betreft blijkt het gewoon
een dubbele interland met Groot-Brittanië te worden, wat een uitgave van 5 000 € zou meebrengen
en waarvan de inkomsten geschat worden op 4 000 €.
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De Technische Commissie dient zich ook te buigen, in samenwerking met G. Petitgirard, over
de problematiek van het dameshandbal en er de doeleinden van vast te leggen.
5. Technische Commissie
Het verslag van de vergadering van 29.12.16 werd naar de bestuurders verzonden.
Met het oog op het vrijwilligersstatuut van het merendeel van de leden van deze
commissie wenst J.L. Dessart te verduidelijken dat J. Vandeberg en J. Vonckx, alhoewel zij
werknemers zijn bij de liga’s, niet alleen al het werk dat buiten de vergadering dient gedaan te
worden op zich kunnen nemen. Elk commissielid moet zich dus eveneens inzetten in het uitwerken
van de verschillende projecten. Aangaande J. Vandeberg herinnert hij er aan dat zijn prioriteit eerst
en vooral is de opdrachten gegeven door zijn werkgever (de LFH) uit te voeren.
Daar er momenteel geen Technisch Directeur meer is stelt zich de vraag wie de « Rode draad
» tussen de selecties gaat opmaken, wie de evaluaties van de selectietrainers gaat maken en wie er
in de toekomst bij voorbeeld de beslissing zal nemen om een medewerker te ontslaan. In de huidige
stand van zaken dienen deze taken overgenomen te worden door de Technische Commissie.
6. EHF brief – TRC Commissie
- Men zal geen kandidatuur indienen om deel uit te maken van deze commissie.
7. Denkgroep KBHB competities
Een denkgroep zal samenkomen op 11.02.17 om de organisatie van de nationale
kampioenschappen te analyseren en rekening houdend met het feit dat geen enkel
kampioenschapshervorming kan plaatsvinden voor het seizoen 2017-2018.
Er wordt herinnerd dat de aanpassingen goedgekeurd in 2015 de meest pertinente waren op
sportief vlak.
8. Varia
De voorzitter meldt dat het BENEleague contract ten einde komt in juni 2017. Hij zal zijn NHV
collega ontmoeten eind januari en wenst tot een akkoord te komen voor een verlenging tot 2022.
Hij wenst eveneens dat de overeenkomst FFHB/KBHB verlengd wordt tot 2022.
Op vraag van P. Moons antwoordt F. Lievens dat de vertaling van de KBHB reglementen en
statuten van het Frans naar het Nederlands klaar zal zijn voor de volgende PUC vergadering.
De voorzitter is van mening dat men vooruitgang moet boeken in het digitaliseren van de
werking van de federaties (aansluitingskaarten, wedstrijdbladen, …). Een onderzoek dient
daaromtrent gedaan te worden bij de FFHB.
J.L. Dessart stelt de vraag wie de organisatie van de opleidingen aangaande dameshandbal op
zich gaat nemen, alsook die met betrekking tot de arbitrage waarover al gesproken werd met de
voorzitter van de FFHB begin november in Luik.
Het probleem van de boekhouding van de BENEleague dient besproken te worden op de
volgende vergadering van de Raad van Bestuur van de BENEleague.
Volgende vergaderingen op 29.03, 11.05, 06.07, 12.10 en 14.12.17.
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