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1 Clubnieuws
1.1 Ontslagen door de club
1.1.1 HC Rhino
Naomi Diels (76665)
Isabeau Maria G. Van Rompuy (84509)
Kelly Vanherreweghen (68216)
Panu Chonyut (80318)
Thomas De Dobbeleer (83215)
Joren Dondeyne (73634)
Miguel Haest (83917)
Kagem Ikrou (86024)
angelo Merino-Norambuena (80792)
Marcos Merino-Norambuena (80791)
Yentel Rombauts (74090)
Merel Tewissen (81635)
Lona Van litsenborg (87746)
Mike Van Den Heuvel (84799)
Lander Jacobs (83065)

1.1.2 HC Atomix
Philippe Denis (8363)
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2 VHV – BHB mededelingen
2.1 Remgeld
Achilles Bocholt dient het remgeld van €25 te betalen owv een wedstrijdverplaatsing.
HV Uilenspiegel dient het remgeld van €25 te betalen owv een wedstrijdverplaatsing.

2.2 Kandidaturen Raad van Bestuur VHV
Op vrijdag 24 maart zal in Berchem (Huis van de sport) de jaarlijkse Statutaire Algemene Vergadering van de VHV
plaats hebben.
Er zijn momenteel 5 mandaten vacant en er zijn reeds 4 kandidaturen (huidige bestuurders) om deze mandaten
in te vullen, dus er is zeker nog ruimte om u kandidaat te stellen om mee te bouwen aan het Vlaamse handbal.
De termijn om uw kandidatuur te stellen loopt tot 22 februari 2017. Indien U interesse hebt om een
bestuursmandaat op te nemen binnen de VHV (of iemand kent die dat graag en goed zou doen) en mee te bouwen
aan het Vlaamse handbal op federatie-niveau, zullen wij u (hem/haar) met open armen ontvangen. De
vergaderingen van de Raad van Bestuur vinden doorgaans plaats op de eerste maandag van de even maanden.
U kan uw kandidatuur stellen (of bijkomende inlichtingen bekomen) middels een mailtje aan wimvos@gmail.com
en linde.panis@handbal.be, waarin u kort uw CV (professioneel en op handbalvlak) toelicht, alsmede uw ambities
binnen de RVB. Dit moet de clubs toelaten een weloverwogen stem uit te brengen. Aarzel niet om bijkomende
inlichtingen te vragen aan de zittende bestuurders of het VHV secretariaat.

2.3 Harsverbod
Sport Vlaanderen Brugge verbiedt het hars gebruik in de sporthal van Sport Vlaanderen in Brugge.
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2.4 Versturen uitslagen na wedstrijden
Graag willen we de clubs er aan herinneren om tijdig de uitslag door te sturen na afloop van de wedstrijd. Dit is
niet alleen belangrijk om de website up to date te houden zodat iedereen de uitslagen snel kan zien, maar ook
om een volledige lijst te kunnen doorsturen naar de pers.
Richtlijnen
1. De uitslagen dienen doorgegeven te worden door de verantwoordelijke van de club
op het nr. 0484/216 215
2. Mededeling: Wedstrijdnr. (kan u vinden bovenaan het wedstrijdformulier ) ploegen: uitslag
Bv. A001 Ploeg A – Ploeg B 15 – 25 (reserven) 20 - 10
De clubs van de BENE-League, 1ste en 2de nationale heren en 1ste en 2de nationale dames worden gevraagd de
uitslag onmiddellijk door te sturen na de wedstrijd.
Overige reeksen : max. 1/2 uur na het beëindigen van de wedstrijd.
Bij problemen: enkel indien er zich problemen zouden voordoen die te wijten zijn aan de VHV, kan de uitslag
worden gemaild naar info@handbal.be en philip.hendrix@telenet.be
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2.5 VHV-jeugdfinales
Er kwam geen bod van een Limburgse club binnen om de VHV-jeugdfinales te organiseren.
Dit betekent dat er een 2de ronde komt waar alle Vlaamse clubs aan kunnen deelnemen.
Er wordt daarbij wel een bod gevraagd van minimum 1.500,00 euro.
KANDIDAAT ORGANISATOR VHV JEUGDFINALES
Tijdens het weekend van 20-21/05/2017 zullen de VHV-jeugdfinales plaatsvinden. De week nadien vinden de
Belgische jeugdfinales plaats.
De voorbije jaren hebben Sporting Nelo, Hc Atomix en HBC Izegem een schitterende organisatie neergezet die
onvergetelijke momenten opleverde voor de Vlaamse jeugdhandballers, hun ouders en clubs. Zin om de uitdaging
aan te gaan?
Procedure kandidaat-organisatoren
De inschrijving dient gericht te worden naar het S.G. van de V.H.V. vóór 20.02.17 (poststempel als geldig bewijs).
De kandidatuur en het bod dient te worden verstuurd onder dubbele omslag met vermelding “kandidatuur
organisatie VHV-jeugdfinales”. Gelieve, indien mogelijk, ook reeds de juiste dag waarop de finales zouden
georganiseerd kunnen worden te vermelden.
Het concrete bod dient daarbij gemeld te worden in een gesloten enveloppe, getekend door de secretaris. Het
hoogste bod wordt effectief door betaling van het bod op de rekening van de VHV binnen de 8 dagen na de melding
door het VHV-secretariaat dat dit het hoogste bod betrof. Indien aan deze voorwaarde niet voldaan wordt, gaat
het organisatierecht naar de volgende hoogste bieder tegen dezelfde voorwaarde.
Voorwaarden






De kosten van de scheidsrechters en zaalhuur zijn ten laste van de organisator volgens de reglementaire
beschikkingen.
Het programma, dit wil zeggen het aantal finales en de volgorde ervan, wordt bepaald door de VHV Cel
competitie in functie van de aanwezige ploegen.
Andere nevenactiviteiten zijn mogelijk, maar dienen wel op voorhand gemeld te worden aan de VHV Cel
Competitie.
Er dient voldoende ruimte voorzien te zijn voor opwarming van de ploegen.
Er dient EHBO aanwezig te zijn.
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2.6 KBHB-jeugdfinales
Voortaan zullen de KBHB jeugdfinales beurtelings plaats vinden in Vlaanderen en in Wallonië.
Voor de Belgische jeugdfinales 2017 krijgen Vlaamse clubs het eerste organisatierecht. Er wordt daarbij een bod
gevraagd van minimum 1.500,00 euro. Indien er niet of onvoldoende geboden wordt, kan de organisatie gaan naar
een Waalse club.
De KBHB zoekt als in Vlaanderen een kandidaat organisator voor de nationale jeugdfinales tijdens het weekend
van 27/28 mei 2017.
Voorwaarden:
1. Minimum bod van 1.500,00 euro.
2. De organisator neemt voor zijn rekening: de kosten van de zaal, de scheidsrechterskosten (+ een maaltijd voor
de scheidsrechters), VIP receptiekosten
3. De organisator ontvangt alle opbrengsten (inkom, publiciteit)
4. De organisator dient de exclusiviteiten van de KBHB te respecteren
5. De KBHB behoudt zich het recht voor 10 publiciteitspanelen (3m x 0,8m)
De kandidaten worden weerhouden volgens de grootte van het bod.
De kandidatuur met vermelding van het bod dient, op straffe van onontvankelijkheid, te worden verstuurd in
een dubbele gesloten omslag met vermelding “Bod organisatie KBHB nationale jeugdfinales” aan het adres van
de S.G. van de KBHB: rue des Français, 373/13 – 4430 ANS. De S.G. van de KBHB dient de kandidatuur te hebben
ontvangen ten laatste op 13.02.2017.
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2.7 Stijger-Daler regeling
2.7.1 HEREN
1e nationale (6) :

2e nationale (8):

Liga 1 (12):

Liga 2 (12):

Liga 3 (12):

Regio:

Stijgers:
eventuele stijgers via barragecompetitie (2 ploegen 1e nat. en 2
ploegen Beneleague)
Dalers:

1 (laatste na PD van 4 ploegen)

Stijgers:

1 (eerste na dubbele heen- en terugronde)

Dalers

2 (laatste 2 na dubbele heen- en terugronde)

Stijgers :

1

Dalers :

2

Stijgers :

0 VHV-dalers uit 2e nationale : 3
1 VHV-daler uit 2e nationale : 2
2 VHV-dalers uit 2e nationale : 1

Dalers

2

Stijgers :

0 VHV-dalers uit 2e nationale : 3
1 VHV-daler uit 2e nationale : 2
2 VHV-dalers uit 2e nationale : 1

Dalers

0 VHV-dalers uit 2e nationale : 2
1 VHV-daler uit 2e nationale : 3
2 VHV-dalers uit 2’ nationale : 4

Stijgers

3 (1 uit elke regio)
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2.7.2 DAMES
1e nationale (8)

Dalers

1 (na PD met 4 ploegen)

2e nationale (12)

Stijgers

1 (na reguliere heen- en terugronde)

Dalers

2 (na reguliere heen- en terugronde)

Stijgers

1 (na PO met 4 ploegen)

Dalers

0 VHV-dalers uit 2e nationale : 0
1 VHV-daler uit 2e nationale : 1
2 VHV-dalers uit 2e nationale: 2

Stijger

1

Liga (8)

Regio

Finale wordt georganiseerd door de VHV in het eerste weekend van mei.
Dit kan in de vorm van een driehoekstornooi zijn, of een enkele wedstrijd
afhankelijk van het aantal promoverende.
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2.8 Interlands Nationaal Dames Team
Op zaterdag 18 en zondag 19 maart spelen de Nationale Dames een dubbel oefeninterland tegen Groot-Britannië.
Locatie: De Bist
18/03 17u00 – Groot-Brittannië – België
19/03 12u30 – België – Groot-Brittannië
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3 Wedstrijdinformatie
3.1 Programma weekend 18-19/02/2017
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4 Scheidsrechters, waarnemers en tafelofficials
4.1 Weekend 25-26/02/2017
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5 Verslagen comités/ commissies
5.1 Verslag vergadering PUC van 24.11.2016 te Lummen
Aanwezig :J.L. Dessart, P. Garcia, F. Lievens, P. Moons, L. Panis, T. Pierloot, F. Soetaert,
A. Vertommen.
Uitgenodigd : T. Marique(vanaf 20.15u)
Verontschuldigd : B. Danhieux, J.F. Hannosset, D. Verhofstadt, W. Vos

1. Goedkeuring verslag vergadering 20.10.2016
-

-

De Voorzitter herinnert eraan dat de vertaling in het Nederlands van de KBHB statuten en reglementen,
alsook het overeenstemmen met de Franse versie, dient in orde te zijn voor 31.12.2016.
Punt 3) : de 2000 € toegekend door de EHF voor de deelname van de U18 selectie aan het EK in Geörgië
zijn degelijk opgenomen op de KBHB rekening bij het EHF.
Punt 6) : gevolggevend aan de gesprekken met de verantwoordelijken van de FFHB zal er binnenkort een
evaluatie plaatsvinden van de FFHB/KBHB conventie en bijkomende puntgerichtte aanvragen zullen
ingediend worden bij onze Franse vrienden met betrekking tot het scheidsrechterswezen, dameshandbal,
trainersopleiding en management in het algemeen.
Punt 7) : P. Moons bevestigt de aanduiding van twee spelers (A. Qerimi en T. Robyns) om als
gesprekspartners te dienen tussen de Red Wolves en de Technische Commissie, zoals eerder
aangevraagd door J.L. Dessart.
Het verslag wordt goedgekeurd.

2. België - Frankrijk
P. Moons feliciteert en bedankt iedereen die bijgedragen heeft aan de goede organisatie van deze internationale
wedstrijd. Technische staf en spelers zijn eveneens betrokken bij deze lofwoorden. Hij voegt eraan toe dat alle
op voorhand vastgestelde doeleinden bereikt werden, namelijk :
 op kwalitatief niveau
 op niveau van de uitstekende prestatie van de Red Wolves
 het behalen van het cijfer van 500 000 televisiekijkers (CRT-RTBF-BEinsports-Live streaming
EHF)
 een netto winst van 25 000 € voor de internationale week in haar geheel – hoort tot de
mogelijkheden
 meer dan 4000 toeschouwers aanwezig in de Country-Hall
Enkele punten kunnen nog verbeterd worden op niveau van marketing en sponsoring in het algemeen.

3. Contracten van de technische kaderleden en functie van G. Petitgirard
-

De contracten werden goedgekeurd door F. Soetaert en zullen binnenkort ondertekend worden door de
verschillende betrokkenen.
De activiteiten van G. Petitgirard in het kader van het akkoord met de FFHB zullen zich beperken tot een
functie van consultant in de verscheidene domeinen die eerder gedefinieerd werden door het PUC.
F. Soetaert onderstreept dat tijdens de auditie met G. Petitgirard deze eveneens een programma had
voorgesteld om clubs te helpen bij het vullen van de sportzalen, het verbeteren van de clubstructuren, …
J.L. Dessart is van mening dat wij het maximum moeten uithalen van de competenties en de ervaring van
onze Technisch Directeur en dat hij zou moeten bijdragen tot de definitie van de « Rode draad » tussen
de verschillende bestaande selecties alsook zorgen voor een jaarlijkse evaluatie van de verschillende
selectietrainers.

4. Commissie « Financiën/Contracten».
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Deze nieuwe commissie bestaat uit T. Mogal, F. Soetaert en A. Vertommen voor de VHV, B. Brasseur, P. Chantry
en G. Mahieu voor de LFH. F. Soetaert neemt het voorzitterschap op zich en verduidelijkt dat het de bedoeling is
juridische en financiële adviezen te verlenen aan het PUC. De eerste vergadering is gepland op 08.12.16.
De originelen van alle contracten met betrekking tot de KBHB zullen verzameld worden in een specifieke werkmap
op de zetel van de KBHB. Een kopie van elk contract zal naar F. Soetaert verzonden worden.

5. Financiële toestand van de KBHB
-

-

A. Vertommen deelt in vergadering een document uit mbt de financiële toestand van de KBHB op
18.11.16. Tijdens de volgende vergadering van de BENEliga zal het probleem van de betaling van hun
facturen aangekaart worden. F. Soetaert herinnert eraan dat de partners van de BENEliga de twee
nationale federaties zijn alsook de deelnemende clubs.
De subsidie 2015 van de Nationale Loterij zal verdeeld worden tussen beide liga’s a prorata van het aantal
aangesloten leden jonger dan 18 jaar op 31.12.2015.

6. KBHB takenverdeling tussen LFH en VHV
Beide secretarissen-generaal en de voorzitter hebben vergaderd op 21.11.2016 op de zetel van de KBHB en
volgende onderwerpen werden er besproken :
1. Bepalen van de verantwoordelijkheden en competenties van eenieder
SG KBHB : contacten met EHF/IHF/nationale federaties/BOIC/federale entiteiten. Organisatie van de
nationale kampioenschappen, internationale transferts.
BENEliga : Jelle is de coördinator voor de KBHB. Op korte termijn zal de organisatie van de BENEliga
dienen te gebeuren via een nieuwe entiteit, een aparte vzw (onder meer voor de boekhouding).
Leuven/organisatie finales beker van België en interlands : Jelle blijkt de meest aangewezen persoon
voor het coördineren van deze verschillende organisaties onder de voogdij van de Secretaris-Generaal en
de Voorzitter van de KBHB.
2. Wedstrijdbladen en digitale aansluitingen : Laurens is namens de VHV in contact met een firma ; het
zou nuttig zijn dat hij de bekomen info deelt met Hervé (voor de LFH)
3. Website KBHB : Belgian Handball Federation. De site zou de verschillende gegevens die de nationale
koepel betreffen verzamelen (nationale ploegen, organogram KBHB, …) met links naar de websites van
beide liga’s. Dit dient snel te gebeuren. Het adres redwolves.be bestaat maar wordt niet gebruikt.
4. Reglementen KBHB : de vertaling in het Nederlands zou effectief moeten zijn voor 31.12.2016.
Ondertussen, om problemen te vermijden, zou er in het KBHB reglement dienen vermeld te worden dat in
geval van betwisting de Franstalige versie primeert.
5. Een lijst met de gegevens van alle gewezen nationale spelers en speelsters dient opgesteld te worden en
moet regelmatig geupdate worden.
6. Conventie FFHB/KBHB : aanvragen kunnen ingediend worden bij de FFHB met betrekking tot het
scheidsrechterswezen, dameshandbal, clubstructuur, trainers, ervaringsuitwisseling tussen werknemers
KBHB en FFHB.
7. Terugbetaling verplaatsingsonkosten KBHB: De verplaatsingsonkosten van de werknemers van beide
liga’s in het kader van hun opdrachten voor de KBHB zullen vergoed worden aan 0 ,30€/km. Elke liga
zendt maandelijks een globale factuur naar de KBHB en dit vanaf 01.07.2016.

7. Contracten met Stad Leuven en Sportoase
- Het contract werd nagekeken en goedgekeurd door F. Soetaert. Alle officiële wedstrijden van de Red Wolves
alsook de finales van de beker van België zullen tijdens de drie volgende jaren plaatsvinden in Leuven. De Stad
Leuven neemt ten hare laste de huur van de zaal en kent een jaarlijkse subsidie toe van 5000 €. Sportoase stelt
de receptie- en vergaderzalen gratis ter beschikking en de gerflor vloer zal gratis mogen gestockeerd worden in
hun installaties. Het tarief van de lokale verenigingen zal toegepast worden voor het huren van de zaal voor
trainingen. Een persconferentie zal plaatsvinden op 07.12.2016 om deze overeenkomst aan te kondigen.
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-De vriendschappelijke wedstrijden van de Red Wolves zullen dus in andere zalen mogen gespeeld worden (op
basis van een lastenboek) afwisselend in het Franstalige en Nederlandstalige landsgedeelte, behalve bijzonder
akkoord.

8. EHF-Congres in Oostenrijk
- P. Moons geeft een beknopt verslag van de verschillende contacten en besprekingen tijdens het congres.
Om op een Belgische vertegenwoordiging te mogen hopen op één of ander instantie van het EHF is het
noodzakelijk dat de KBHB tot de groep van de naties uit het Noorden zou toetreden. Aangezien de bijzonder
goede relaties van de SG met Frankrijk en Spanje kan België dienen om bruggen te bouwen tussen de blokken uit
het Noorden en uit het Zuiden.
- De vergadering met de FFHB en de REFBM met het oog op een gezamenlijke kandidatuurstelling voor het
organiseren van het EK 2022 is vlot en goed verlopen. Spanje stelt zich kandidaat voor 2 kwalificatiepoules, één
groep en een halve-finale ; Frankrijk zou drie kwalificatiepoules op zich nemen (maar is bereid er ééntje aan
België over te dragen), één groep, één halve finale en de finale. Het blijkt ons verstandiger dat België zich beperkt
tot één kwalificatiepoule. Een gezamenlijke werkvergadering is gepland begin januari in Parijs. Oostenrijk,
Noorwegen en Zweden hebben het werk al gedaan voor het EK 2020. Hun documenten werden aangevraagd en
men zal die moeten bestuderen. Een nieuwe structuur zal moeten opgericht worden. De voorzitter heeft dit
onderwerp al besproken met J. Stryckers. Het nodige budget wordt geschat tussen 500 000 en 750 000 €.
Een eerste denkronde zou moeten gaan over het vinden van een locatie waar de kosten maximaal zouden
kunnen beperkt worden en met een tussenkomst van de locale en regionale autoriteiten daar de enige hoop op
inkomsten het VIP gebeuren en de ticketing zouden zijn. P. Moons voegt er aan toe dat de Spaanse voorzitter
voorgesteld heeft om beurt tornooien in te richten tijdens de internationale weken, alsook ontmoetingen tussen
onze respectievelijke nationale jeugdselecties. Dit zijn uitstekende samenwerkingsmogelijkheden.

9. Varia
- J.L. Dessart bespreekt het onderwerp van internationale transfers en het geval van clubs die een buitenlandse
speler aansluiten en verklaren dat hij nooit aangesloten was in zijn geboorteland. Sommige inlichtingen ivm
leeftijd en/of niveau waarop de speler presteerde roepen soms vragen op.
Hij is dus van mening dat er controles zouden moeten gebeuren daar, indien die speler degelijk aangesloten was
in zijn land van oorsprong, er hier sprake is van fraude op financieel niveau gezien het niet betalen van de
voorziene 223€ alsook op sportief niveau daar de speler dan gekwalificeerd wordt binnen de vijf dagen terwijl dit
niet het geval is wanneer men op een antwoord moet wachten van een buitenlandse federatie. Daarbij, indien de
transferaanvraag niet correct ingediend werd (met andere woorden op basis van een vervalsing) dient men zich
vragen te stellen over de kwalificatie van die speler en de gevolgen dat dit zou kunnen hebben op het vertrouwen
die men mag toekennen aan de secretaris van die club.
Het aanvraagdocument voor een internationaal transfert zal aangepast moeten worden en hetzelfde zijn voor
beide liga’s. Hij zal getekend moeten worden door de speler (of een wettelijke vertegenwoordiger indien de speler
minderjarig is) en de clubsecretaris met de melding « op eer verklaard ». In geval van twijfel zullen die aanvragen
mogen doorgestuurd worden naar de betrokken federaties.

De agenda van de volgende vergadering (op 15.12.2016) werd reeds vastgelegd door de voorzitter :






Technische Commissie : technisch dossier ABCD. T. Marique meldt dat Jelle en Jonathan goed
gevorderd zijn in het afwerken van dit dossier dat zal voorgesteld worden op 06.12.2016
Verslag Commissie « Financiën en Contracten » (vergadering op 08.12.2016)
Budget KBHB 2017
Verslag Commissie « Marketing » dat zal samenkomen op 01.12.2016 in Leuven
Scheidsrechterswezen KBHB « 2.0.22 ». Bedenkingen over acties die moeten ondernomen worden mbt
het verbeteren van de arbitrage. F. Mulleners en K. Convents zullen uitgenodigd worden in 2017 op een
volgende PUC-vergadering maar er dient hen eerst een vragenlijst voorgelegd te worden.

Volgende vergadering op 15.12.16
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