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1 Clubnieuws
1.1 Wijzigingen
1.1.1 Brabo Denderbelle
Nieuwe secretaris:
Ludo Callaerts
Rossevaalstraat 55 – 9280 Lebbeke
Secretariaat.brabodenderbelle@gmail.com

1.1.2 HC Leuven
Nieuw algemeen e-mailadres:
hcleuven@gmail.com
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2 VHV – BHB mededelingen
2.1 Starturen Beker van België
Damesfinale:13h00
Herenfinale:15h45

2.2 VHV-jeugdfinales
DHW Antwerpen en HV Uilenspiegel organiseren op zondag 21 mei de jeugdfinales van de Vlaamse
Handbalvereniging.
Vier clubs hadden hun kandidatuur gesteld. Handbal Lokeren, HBC Izegem en Atomix Haacht. DHW Antwerpen en
HV Uilenspiegel brachten een gezamenlijk bod van €1950 uit en mogen dus op 21 mei de VHV-jeugdfinales
organiseren.

2.3 Achilles Bocholt
Felicitaties aan Achilles Bocholt met het behalen van de titel in de BENE-League alsook bij de VHV-beloften!
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2.4 Uitnodiging Handbalclinic Ladies
Beste handbalster M12 en M14,
Dit jaar is het dames (ladies) weekend op 18 en 19 maart in Wilrijk (sporthal de Bist).
Op zondag 19 maart organiseren we een handbalclinic voor meisjes M12 en M14 van 10u00 tot 11u30. Deze wordt
gegeven door verschillende A-trainers en enkele special guests.
Na de clinic mogen alle meisjes gratis binnen op de Interland tussen het Nationale Damesteam en Groot-Brittannië
(aanvang om 12u30).
Wil je graag deelnemen?
Mail je naam + leeftijd door naar Gerrit Vertommen van de Vlaamse Handbalvereniging: gerrit@handbal.be





Waar: Sporthal De Bist: Koningin Elisabethstraat 7-9
2610 Wilrijk
Uren: 10u00 tot 11u30 (om 9u45 aanwezig zijn)
Voor Wie: meisjes van 9 tot 14 jaar (M12 en M14)

Meer info & inschrijvingen:
Gerrit Vertommen
Recreatiesportcoördinator
Vlaamse Handbalvereniging vzw
gerrit@handbal.be

HB7: 2017 / 5

HB7: 2017 / 6

3 Wedstrijdinformatie
3.1 Programma weekend 4-5/03/2017
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4 Scheidsrechters, waarnemers en tafelofficials
4.1 Weekend 11-12/03/2017
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5 Verslagen comités/ commissies
5.1

Verslag vergadering PUC van 15.12.2016 te Lummen

Aanwezig :, B. DanhieuxJ.L. Dessart, P. Garcia, J.F. Hannosset, F. Lievens, P. Moons, L. Panis, T. Pierloot, F.
Soetaert, A. Vertommen, W. Vos.
Uitgenodigd : T. Marique, D. Verhofstadt
1.
Het woord van de Voorzitter
P. Moons meldt dat hij onlangs een schrijven ontvangen heeft van de Ambassadrice van Frankrijk in België. Bij
deze vroeg ze aan de Voorzitter om haar felicitaties door te geven aan de Red Wolves en hun staff voor de
schitterende prestatie van 06.11.2016 tegen Frankrijk.
2. Goedkeuring verslag vergadering 24.11.2016
Geen opmerking. Het verslag wordt goedgekeurd.
3. Technische Commissie – dossier ABCD
D. Verhofstadt meldt het indienen van een dossier bij de leden van de commissie « ABCD » en dat T.
Marique een presentatie zal maken over de projecten die ingediend werden met betrekking tot de activiteiten «
be strong » en « be gold ». Deze projecten draaien rond het doeleinde 2022 met twee assen ivm de Red Wolves
:
1.
De hergroeperingen en stages
2.
De individuele opvolging via het programma « Sideline »
Een tweede luik betreft de U18, de U20 en de U23.
De leden van de Technische Commissie hopen een goede samenwerking met de vormingsclubs (fysiek en atletisch)
te kunnen ontwikkelen. 9 liggingen werden gekozen om de spelers van de nabije omgeving te hergroeperen voor
een wekelijkse bijeenkomst op een periode van 44 weken.
De presentatie van dit project is voorzien op 20.12.16 om 14.00 u.
Verschillende budgetten werden aangevraagd. D. Verhofstadt zal het verslag van de laatste vergadering van de
Technische Commissie overmaken aan de Secretaris-Generaal, alsook het budget dat ingediend werd bij de «
ABCD » Commissie zodat deze informaties zouden kunnen verzonden worden naar de bestuurders.
B. Danhieux en J.F. Hannosset vervoegen de vergadering.
4. Commissie « Financiën/Contracten »
F. Soetaert doet melding van de eerste vergadering van de Commissie Financiën/Contracten op
08.12.2016 en meldt dat haar doeleinden toen vastgelegd werden. De commissie zou twee weken voor elk
vergadering van het PUC KBHB bijeenkomen zodat ze haar advies kan geven in verband met de financiële toestand
van de KBHB via een gedetailleerd document.
Alle bestaande contracten werden grondig nagekeken.
Het is van essentieel belang dat de Commissie Financiën steeds beschikt over al de nodige inlichtingen
om de financiële toestand zo correct mogelijke weer te geven.
5. Budget 2017
P. Moons merkt dat niemand de werkelijke financiële toestand van de KBHB kent en verklaart dat dit
moet verbeterd worden zodat men beter de toestand post per post kan bestuderen. In de huidige toestand kan
het budget 2017 dus niet goedgekeurd worden. Een werkvergadering (met H. Delmelle, E. Dupain, P. Garcia, P.
Moons, F. Soetaert en A. Vertommen) is voorzien op woensdag 11.01.17 om 14.00 u op de zetel van de VHV in
Lummen om een budgetvoorstel vast te leggen op basis van de cijfers van het afgelopen jaar. Geen enkel
beslissing kan genomen worden in verband met de organisatie van een internationaal damestornooi in maart
eerstkomend zolang het budget 2017 niet vastgelegd wordt met kennis van zaken.
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F. Soetaert verwijst naar de verdelingssleutel vastgelegd op vergadering van 23.06.2015 betreffende het
verdelen van eventuele winsten op KBHB niveau.
J.L. Dessart herinnert eraan dat de LFH, gezien haar eigen financiële toestand, niet zal kunnen bijdragen
in geval van negatieve resultaten.
6. Commissie Marketing
J.F. Hannosset geeft een beknopt verslag van de eerste vergadering « Marketing » van 01.12.16. J. Stryckers
had een bijzonder goed werkdocument opgemaakt ; iedereen heeft zich voorgesteld en heeft een welbepaalde
opdracht gekregen. Er werden geen cijfers genoemd maar, volgens P. Moons, zou het doel erin bestaan het budget
2017 tot 350 000 € en dat van 2018 tot 550 000 € te brengen. Een voorstel is de bestaande communicatiemiddelen
optimaal te gebruiken om de reactiviteit van de KBHB sponsors te meten.
7. Scheidsrechterswezen KBHB – objectief « 2022 »
T. Pierloot geeft uitleg over de toestand van de arbitrage in de LFH, welke kan vergeleken worden met
die van de VHV. Het recruteren van nieuwe scheidsrechters is een probleem en geldt voor alle sporten.
De arbitrage blijkt slecht gepercipieerd te worden en haar vertegenwoordigers zouden beter moeten meewerken
aan de nieuwe structuur van de KBHB. Het is duidelijk dat, met het oog op het project « 2.0.22 », het niveau van
de spelers dient verder te vorderen, onze arbitrage dan dezelfde stijgende curve zal moeten volgen en projecten
zullen daarvoor moeten klaargestoomd worden op dat niveau.
K. Convents en F. Mulleners zullen uitgenodigd worden op de volgende vergadering van het PUC
en T. Pierloot wordt belast met het opstellen van een lijst met een tiental vragen waarop de verantwoordelijken
van het scheidsrechterswezen zullen komen antwoorden.
8. Varia
In verband met het project betreffende de « clublicentie » meldt P. Moons dat de NHV bereid is haar clubs
die in BENEliga spelen te verplichten een licentie te bekomen. Het zou dan ook logisch zijn dat de KBHB dezelfde
filosofie hanteert. B. Danhieux is van mening dat het project meer gericht moet worden op technische dan op
financiële aspecten. J.L. Dessart herinnert de beslissing van het PUC van 18.09.15 :
•
•
•

Op sportief gebied zou het gaan om:
over een bepaald aantal jeugdploegen te beschikken
over een bepaald aantal scheidsrechters te beschikken
één/meerdere trainers met de nodige licentie te hebben

-

In het algemeen :

•
Aanwerving van een manager
•
Geen financiële beperkingen
•
Verplichting een vzw statuut te hebben
•
Het verdubbelen van de bedragen van de boetes voor de verenigingen die deelnemen aan de BENEliga
B. Danhieux wordt belast met het bijeenbrengen van alle personen die kunnen bijdragen aan de uitwerking van
een concreet voorstel aan het PUC waarover dan beslist kan worden.
Gezien de informaties medegedeeld door F. Soetaert kan het voorstel van de Nederlandse cooperatieve
maatschappij aangaande de ticketing van de wedstrijden die gespeeld worden in Sportoase Leuven niet in
aanmerking genomen worden.
- J.L. Dessart verwijst naar een briefwisseling van de technische staff naar spelers en ouders van de nationale
M20 selectie betreffende hun werkingsmodus. Het is vanzelfsprekend dat de werking van de verschillende
selecties op dezelfde wijze moet gebeuren en dat deze vastgelegd en gecommuniceerd wordt door de Technische
Commissie.
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Het is ook niet de taak van staffleden opmerkingen te maken op de subsidiërende instanties noch om eventuele
sponsoring via de ouders van de geselecteerde spelers te bespreken. Er wordt aan herinnerd dat elke
briefwisseling waarvoor de KBHB verantwoordelijk is eerst het akkoord dient te bekomen van de SecretarisGeneraal van de KBHB alvoor deze verstuurd wordt.
- Naar aanleiding van een nota van T. Mogal ivm de BENEliga fakturen meldt P. Moons dat dit onderwerp nog
dient besproken te worden met de NHV met het oog op de stichting van een vzw eigen aan de BENEliga.
Volgende vergaderingen zullen plaatsvinden op 19.01, 09.03, 11.05, 06.07, 07.09, 12.10 en 14.12 2017.
De mogelijkheid om voortaan in het Sportoase te Leuven te vergaderen zal onderzocht worden (kostprijs van de
vergaderzaal, parking, dranken) ; de vergadering van 19.01 blijft voorzien in Lummen.
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