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1 Clubnieuws
1.1 Wijzigingen
1.1.1 Desselgemse
Nieuwe voorzitter:
Jelle Lefebvre
jellelef@gmail.com

1.2 Ontslagen door de club
1.2.1 Atomix
Yannis Skalli (79677)

1.2.2 Handbal Bilzen
Peter Vandevelde (88407)
Charlene Franssens (88335)
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2 VHV – BHB mededelingen
2.1 Interesse in de Business Club van de VHV?
Heeft u interesse om uw klantenbestand en kennissenkring uit te breiden? Bent u op zoek naar creatieve ideeën
of wilt u gewoon een interessante namiddag beleven? Houdt u van lekker eten en een drankje? Dan is de
businessclub van de Vlaamse Handbalvereniging misschien iets voor u!
Eén jaar na de oprichting van onze businessclub komt er een vervolg op dit succesvol initiatief.
Vorig jaar mochten we 18 bedrijven verwelkomen. De ambitie is om dit jaar even goed of misschien zelfs nog
beter te doen! Net als vorig jaar zullen wij één activiteit samen met Mercedes Claes en Zonen organiseren
waardoor er een kruisbestuiving kan plaatsvinden tussen onze businessclub en hun business cliënten.
Het opzet van onze businessclub is tweeërlei. Enerzijds organiseren wij activiteiten waarbij telkens een platform
wordt gecreëerd dat toelaat dat u onderling kan netwerken; anderzijds steunt u de Vlaamse Handbalvereniging
waardoor wij als federatie projecten kunnen ontwikkelen.
In tegenstelling tot vorig jaar zullen we in 2017 niet vier maar vijf activiteiten organiseren. Het volledige
programma vindt u terug via deze link:
http://flippingbook.handbal.be/Businessclub-2017/files.html
Lidmaatschap:
- 1 persoon: 700 € ex BTW
- 2 personen: 1100 € ex BTW
Wij hopen op een positieve reactie zodat we in maart met een fijne, interessante en grote groep van start kunnen
gaan.
Met vriendelijke groeten
Eric Dupain
Communicatie- en commercieel manager
0476 65 00 23 - eric.dupain@handbal.be
Laurens Van Geneugden
Project manager
0483 53 48 65 - laurens.vangeneugden@handbal.be
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3 Wedstrijdinformatie
3.1 Programma weekend 11-12/02/2017
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4 Scheidsrechters, waarnemers en tafelofficials
4.1 Weekend 18-19/02/2017
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5 Verslagen comités/ commissies PUC 20/10/2016
Aanwezig : B. Danhieux, J.L. Dessart, P. Garcia, J.F. Hannosset, F. Lievens, P. Moons, L. Panis, T. Pierloot
(vanaf 20.15 u) , F. Soetaert, A. Vertommen, W. Vos.
Uitgenodigd : D. Verhofstadt
Verontschuldigd : T. Marique

1. Het woord van de voorzitter
P. Moons opent de vergadering en wenst alle leden welkom, in het bijzonder Linde Panis die onlangs bevorderd
werd tot Secretaris-Generaal van de VHV en die dus voortaan zal zetelen als adjunct Secretaris-Generaal van de
KBHB.
Hij verwijst naar de eerste vergadering van de Technische Commissie onder haar nieuwe vorm waarvan het
verslag later in de dagorde wordt bekeken. Hij vermeldt zijn toekomstige gesprekken met de voorzitter van het
BOIC, Jan Stryckers en de vertegenwoordigers van de Stad Leuven. Hij benadrukt ook dat elk contract of elke
verbintenis van de KBHB in de toekomst schriftelijk dient te gebeuren en vooraf moet nagekeken worden door F.
Soetaert
Enkele contracten werden reeds getekend en andere zijn in opmaak.
De persconferentie van heden (20.10) in de burelen van Ethias was goed georganiseerd maar de Voorzitter
betreurt dat er te weinig journalisten aanwezig waren.
Momenteel stelt men vast dat het personeel van zowel de VHV dan de LFH overbelast is. L. Panis, P. Moons en
P. Garcia zullen eerstdaags samenkomen op de zetel van de KBHB om de werklast op KBHB niveau beter
trachten te struktureren. Een commissie « Financiën » zal op korte termijn opgericht worden en deze zal zorgen
voor de opvolging van de Thesaurie alsook van de KBHB contracten.
Het gelijkstellen tussen de Franse en de Nederlandse versies van KBHB statuten en reglementen zal geregeld
moeten worden voor de vergadering van 15.12.16 (volgende vergaderingen gepland op 24.11 en 15.12.16).
P. Moons meldt dat de BENE-League finales in Hasselt plaats zullen vinden tijdens het week-end van
25/26.02.17.

2. Goedkeuring verslag vergadering 08.09.2016
Het verslag wordt goedgekeurd.

3. Thesaurie
- Tijdens de vergadering worden verschillende documenten door A. Vertommen aan de bestuurders uitgedeeld.
- Inzake de vermelde kosten voor de deelname van de U18 selectie aan het EK in Geörgië refereert P. Garcia
naar een financiële bijdrage van het EHF dat niet opgenomen werd in de rekeningen. Het is mogelijk dat dit
bedrag te vinden is op een KBHB-rekening bij de EHF. Uitleg zal daarover gevraagd worden aan H. Delmelle.
- Voor P. Moons is het duidelijk dat de gegeven cijfers niet duidelijk zijn en dat het dus nodig is dat A. Vertommen
en H. Delmelle zodra mogelijk bijeenkomen zodat de bestuurders over de nodige informatie kunnen beschikken
om hen toe te laten deze cijfers op een correcte wijze te kunnen bestuderen.
T. Pierloot vervoegt de vergadering
- De boekhouding van de BENEliga zou, volgens F. Soetaert, appart moeten gehouden worden van deze van de
KBHB en de betrokken facturen dus expliciet gericht moeten worden aan de BENEliga. Dit onderwerp zal
geregeld worden door de commissie « Financiën » voor eind 2016. De VHV zal in deze commissie
vertegenwoordigd worden door T. Mogal, F. Soetaert en A. Vertommen. Voor de LFH zullen de namen van hun
vertegenwoordigers zodra mogelijk voorgesteld worden.
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4. Toestand organisatie België-Frankrijk
- P. Garcia meldt dat er op 20.10.2016 drieduizendhonderd (3100) tickets reeds toegekend werden en dat er dus
1100 plaatsen moeten verkocht worden.
Beiden liga’s zullen dertig plaatsen bekomen aan 10 €/stuk om ter beschikking te stellen van personen die ze
wensen te belonen.
Wat promotie betreft dient er een bijzonder inspanning gedaan te worden naar de Duitstalige clubs uit de
grensstreek.
De Nederlandse nationale ploeg speelt diezelfde dag tegen Hongarije om 15.00 u.

5. Verslag vergadering Technische Commissie 26.09.2016
- Uitleg wordt gegeven door D. Verhofstadt.
- Aangaande de eventuele financiële deelname van de jeugdselectiespelers stelt de Voorzitter voor aan J. Vonckx
en J. Vandeberg te vragen een onderzoek te doen naar wat andere federaties in die materie doen en een voorstel
op te maken van de te volgen procedure.
.
Er zal eveneens aan de betrokken selecties gevraagd worden om activiteiten in te richten die bijdragen aan de
financiering van hun sportieve programma’s. Betreffende de voorgestelde trainers voor de verschillende selecties
noteert J.L. Dessart dat dit vrijwilligers zijn daar zij enkel het terugbetalen van hun verplaatsingskosten bekomen
maar beschouwt niettemin dat ze op regelmatige wijze dienen geëvalueerd te worden daar de rol van de TD onder
meer bestaat uit het oprichten van een prestatiegerichtte werkomgeving.
- De contracten van de T1, T2 en kiné van de mannelijke senioren selectie zullen eerstdaags ondertekend worden
door de betrokkenen.
- Wat G. Petitgirard betreft is het voorstel hem maximaal X€/maand terug te betalen op basis van ingediende
bewijsstukken van werkelijke kosten.
- B. Danhieux laat opmerken dat clubtrainers de verplichting hebben om titularis te zijn van de nodige
trainerslicentie voor ze kunnen optreden. Het blijkt dus logisch dat dezelfde verplichting dient toegepast te
worden voor de trainers van de nationales selecties. Men dient dus na te gaan of alle voorgestelde trainers
degelijk in orde zijn wat dat betreft.
- B. Willems zal de staf van de nationale senioren selectie heren vervoegen als arts. Hij zal persoonlijk alle kosten
op zich nemen die betrekking hebben tot het vergezellen van de selectie zowel in het buitenlend als in België.
Een overeenkomst dient getekend te worden tussen de KBHB en B. Willems.
- Voortaan zal er een bus voorzien worden om de spelers te vervoeren van het Elewijtcenter naar de verschillende
traininglocaties.
- Op vraag van J.L. Dessart wordt er door de VHV mandatarissen bevestigd dat, indien het maximum toegekend
budget van 2500€ voorzien voor de verplaatsing van de selectie « Dames » in Engeland overschreden zou
worden, de bijkomende kosten ten laste zouden genomen worden door de VHV.

6. SWOT-analyse KBHB
- Er werden geen opmerkingen gedaan ivm het werk van J.L. Dessart.
De voorzitter vermeldt de verschillende opportuniteiten onderstreept door J.L. Dessart en verduidelijkt dat er aan
de FFHB zal gevraagd worden de samenwerkingsovereenkomst KBHB/FFHB te verlengen. Er zal o.m. gevraagd
worden om samen te werken op scheidsrechters- en op dameshandbalniveau. P. Moons en P. Garcia zullen de
gelegenheid hebben om samen te zitten met hun Franse collega’s tijdens het EHF congres (16/19.11.16 in
Oostenrijk) en zullen er ook vragen wat kan gedaan worden op marketingniveau.

7. Benoeming voorzitters en leden van commissies
- De voorstellen van P. Moons worden goedgekeurd.
De nieuwe commissie « Marketing » dient opgenomen te worden in de KBHB reglementen.
Paritaire vertegenwoordiging en aansluitingsplicht bij één van beide liga’s zullen bestudeerd worden.
J.L. Dessart is van mening dat het goed zou zijn de vertegenwoordigers van de spelers eveneens uit te nodigen
op de vergaderingen van de Technische Commissie die zo hun mening kunnen geven en voorstellen kunnen
doen.

8. Varia
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- B. Danhieux geeft uitleg betreffende het licentiesysteem dat zou kunnen toegepast worden voor clubs uit
BENEliga en Eerste Nationale Heren.
Verdere uitleg werd ook gegeven door F. Soetaert mbt het einddoel van de toepassing van dit systeem. J.L.
Dessart komt terug op de beslissingen genomen door het KBHB PUC van 18.09.15 waar twee assen vastgelegd
werden die een sportief en een algemeen aspect bevatten (aanwerving van een sportmanager).
Er waren geen financiële criteria van toepassing maar wel de plicht om als vzw opgericht te zijn.
Om vooruitgang te kunnen boeken neemt B. Danhieux op zich een concreet voorstel klaar te maken zodat men
kan overgaan tot een reglementaire toepassing vanaf het seizoen 2018-2019.
Een werkgroep moet opgericht worden en clubs dienen er rechtstreeks bij betrokken te worden. P. Moons zal
contact opnemen met de basket- en de volleybalfederaties om na te kijken wat er bij hen gedaan werd en nagaan
of men zich daarvan kan inspireren.
-Met betrekking tot de mail van L. Panis aangaande de organisatie van het IRT tornnooi op Paasmaandag
(17.04.17), datum van de finales van de Beker van België, bevestigt het PUC dat geen enkel wedstrijd mag
toegelaten worden op de dag van de finales van de Beker van België, alsook op de datum van een wedstrijd van
de nationale selectie heren.
- Aangaande de kosten ingediend door K. Convents voor het begeleiden van de internationale scheidsrechters T.
Schmack en S. Thomassen in Bulgarije, welke hoger waren dan de jaarlijkse toegestaan 1000 €, geeft het PUC
zijn toestemming voor terugbetaling mits het indienen van de nodige bewijsstukken. Naar de volgende jaren toe
blijft het maximum budget van 1000€ voor zulke begeleidingen in het buitenland van kracht mits het op voorhand
indienen van een gebudgetisserde aanvraag.
Volgende vergadering op 24.11.2016
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