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1 Clubnieuws
1.1 Ontslag van leden
1.1.1
-

Xander
Nathan
Fran
Sem
Jozefien
Wendy
Ciel
Sören

1.1.2
-

Ontslagen door HC Eeklo
Van Quickelberge
Van Quickelberge
Van De Steene
Slock
Leloup
Den Haeze
De Brouwer
Beyst

Ontslagen door HC Atomic

Nancy Aerts
Nicolas Arisnabareta
Jarne Ceustermans
Iris Cluytens
Mathias De Vos
Jinthe Frans
Daan Hermans
Marcus Hoegaerts
Senne Lansbergen
Gerrit Lesaffer
Laura Maesen
Said Mellouk
Nemanya Neshovanovich
Pieter Schroven
Kristijan Tashevski
Ben Uytterhoeven
Yoren Van Cauwenbergh
Arthur Van Den Bergh
Caroline Van Eetvelt
Simon Van Nuland
Brecht Vandewiele
Mil Vanhoutte
Noor Vanhoutte
Annelies Van Pee
Lars Van Ryckegem
Jos Verelst

1.2 Bestuurswijzigingen en contactgegevens
1.2.1

HC Kraainem

Vanaf 1 mei wordt het secretariaat tijdelijk waargenomen door Yves Delpire. Het mailadres van het secretariaat
blijft ongewijzigd: secretariat@hckraainem.be
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2 VHV – KBHB mededelingen
2.1 Overzicht forfaits seizoen 2021-2022
In de tabel hieronder vindt u een overzicht van alle forfaits voor aparte wedstrijden/tornooien die gedurende het
seizoen 2021-2022 gegeven/uitgesproken werden:
Club
HC Rhino

Competitie/Reeks
Heren Liga 3

Datum
16 okt 2021

HC Welta Mechelen

Dames Liga

19 dec 2021

HB Sint-Truiden

19 jan 2022

GBSK Handbal

Dames
1°
Nationale
Reserven
Dames 2° Nationale

HC Eynatten-Raeren

Dames 1° Nationale

06 feb 2022

HC Eynatten-Raeren

Nationale

06 feb 2022

Nationale

26 feb 2022

HC Olva Brugge

Dames
1°
Reserven
Dames
1°
Reserven
Heren Liga 2

HC Schoten

VHV-nacompetitie J16

20 mrt 2022

HC Schoten

VHV-nacompetitie J16

20 mrt 2022

HC Welta Mechelen

Dames Liga

26 mrt 2022

Olse Merksem HC

Heren Liga 1

02 apr 2022

HC Schoten

VHV-nacompetitie J16

02 apr 2022

HC Schoten

VHV-nacompetitie J16

02 apr 2022

HK Waasmunster

VHV-nacompetitie J18

03 apr 2022

HBC Evergem

VHV-nacompetitie J18

02 apr 2022

HBC Izegem

VHV-nacompetitie J16

03 apr 2022

HC Eynatten-Raeren

05 feb 2022

12 mrt 2022

Sanctie
•
250 euro boete
•
10-0 forfaitscore t.v.v. Handbalclub Roeselare
•
250 euro boete
•
10-0 forfaitscore t.v.v. Apolloon Kortrijk
•
250 euro boete
•
10-0 forfaitscore t.v.v. DHC Waasmunster
•
250 euro boete
•
10-0 forfaitscore t.v.v. HC Sprimont
•
250 euro boete
•
10-0 forfaitscore t.v.v. Hubo Initia Hasselt
•
250 euro boete
•
10-0 forfaitscore t.v.v. Hubo Initia Hasselt
•
250 euro boete
•
10-0 forfaitscore t.v.v. DHC Overpelt
•
250 euro boete
•
10-0 forfaitscore t.v.v. HC Pentagoon Kortessem
Niet-gekwalificeerde speler:
•
65 euro boete
•
5-0 forfaitscore wedstrijden NB33-NB36 (uitslagen
wedstrijden NB32-NB35 worden behouden (meer dan
5 doelpunten verschil t.v.v. de tegenstander))
Niet-gekwalificeerde speler:
•
65 euro boete
•
5-0 forfaitscore wedstrijden NB33-NB36 (uitslagen
wedstrijden NB32-NB35 worden behouden (meer dan
5 doelpunten verschil t.v.v. de tegenstander))
•
250 euro boete
•
10-0 forfaitscore t.v.v. Sporting Pelt
•
250 euro boete
•
10-0 forfaitscore t.v.v. Uilenspiegel HV
Niet-gekwalificeerde speler:
•
100 euro boete
•
5-0 forfaitscore wedstrijden NB67-NB68 (uitslagen
wedstrijden NB70-NB71 worden behouden (meer dan
5 doelpunten verschil t.v.v. de tegenstander))
Niet-gekwalificeerde speler:
•
65 euro boete
•
5-0 forfaitscore wedstrijden NB67-NB68 (uitslagen
wedstrijden NB70-NB71 worden behouden (meer dan
5 doelpunten verschil t.v.v. de tegenstander))
•
250 euro boete
•
5-0 forfaitscores t.v.v. Uilenspiegel HV en HC
Pentagoon Kortessem
•
250 euro boete
•
5-0 forfaitscores t.v.v. Hubo Initia Hasselt en Sasja
HC
250 euro boete + 5-0 forfaitscores t.v.v. Hubo Initia
Hasselt en HV Uilenspiegel
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GBSK Handbal

VHV-nacompetitie J18

24 apr 2022

Handbalclub
Roeselare
GBSK Handbal

Heren Liga 3

30 apr 2022

VHV-nacompetitie J18

07 mei 2022

HC Schoten

VHV-nacompetitie J16

07 mei 2022

Sasja HC

VHV-nacompetitie J16

13 mrt 2022

Sasja HC

VHV-nacompetitie J16

19 mrt 2022

Sasja HC

VHV-nacompetitie J16

26 mrt 2022

Sasja HC

VHV-nacompetitie J16

02 apr 2022

Rechtzetting (niet-gekwalificeerde speler):
•
65 euro boete
•
5-0 forfaitscore voor wedstrijd NB56. Overige
uitslagen worden behouden (meer dan 5 doelpunten
verschil t.v.v. de tegenstander)
•
250 euro boete
•
5-0 forfaitscores t.v.v. HV Uilenspiegel en Sasja HC
•
250 euro boete
•
10-0 forfaitscore t.v.v. Handbal Lokeren
•
250 euro boete
•
5-0 forfaitscores t.v.v. Hubo Initia Hasselt en HK
Waasmunster
•
250 euro boete
•
5-0 forfaitscores t.v.v. Apolloon Kortrijk en Hubo
Initia Hasselt
Niet-gekwalificeerde speler:
•
65 euro boete
•
5-0 forfaitscore wedstrijden NB01-NB02-NB05 (uitslag
wedstrijd NB04 wordt behouden (meer dan 5
doelpunten verschil t.v.v. de tegenstander))
Niet-gekwalificeerde speler:
•
100 euro boete
•
5-0 forfaitscore wedstrijden NB25-NB26-NB28-NB29
Niet-gekwalificeerde speler:
•
250 euro boete
•
5-0 forfaitscore wedstrijden NB37-NB39-NB40-NB42
Niet-gekwalificeerde speler:
•
250 euro boete
•
5-0 forfaitscore wedstrijden NB61-NB62-NB64-NB65

2.2 Mei = ontslagperiode voor spelende leden
Overeenkomstig de reglementen van de VHV (Artikel 2.5.- § 2.5.2.) zijn de volgende regels van kracht betreffende
ontslagen, overgangen, vrijheidsaanvragen door de speler/speelster:
A. De niet-professionele sportbeoefenaar heeft het recht de overeenkomst tussen hem en zijn club jaarlijks
éénmalig te beëindigen. Het gaat hier om de overeenkomst van het lidmaatschap, waarbij de nietprofessionele sportbeoefenaar bij zijn/haar toetreden tot de club de rechten en de plichten van dat
lidmaatschap aanvaardt, voor zover deze rechten en plichten niet strijdig zijn met de bepalingen van het
decreet van de niet-professionele sportbeoefenaar of met andere bepalingen van dwingend recht.
B. Hij/zij dient zijn/haar ontslag op straffe van nietigheid in te dienen in de periode van 1 mei tot en met
31 mei door een per post aangetekende brief aan zijn/haar oude club en aangetekende kopie aan de VHV.
De poststempel van de aangetekende brief geldt als bewijs van verzending.
C. Het ontslag heeft uitwerking op 1 juni daaropvolgend, waardoor hij/zij zich vrij kan aansluiten bij een
nieuwe club naar keuze. Indien hij/zij terug wenst aan te sluiten bij zijn/haar oude club, dienen de
modaliteiten voor een nieuwe aansluiting te worden vervuld. De speler/speelster kan geen ontslag meer
indienen bij de club waar hij/zij een nieuwe aansluiting heeft ingediend en die aangevraagd werd na 1
juni (zie punt 1: éénmalig).
Indien je ontslag wil geven bij je oude club, dien je het ontslagformulier, dat ook terug te vinden is op de VHVwebsite via ‘clubs’ < ‘downloads’ en via ‘clubs’ < ‘handleiding clubsecretarissen’, in te vullen. Ontslagbrieven
dienen tussen 01 mei en 31 mei 2022 per post en aangetekend opgestuurd te worden naar zowel het secretariaat
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van de Vlaamse Handbalvereniging (Dorpsstraat 74 – 3545 Halen) als naar de club waar de speler/speelster
zijn/haar ontslag wenst te geven. Meerdere ontslagbrieven in één envelop worden niet aanvaard. De
poststempeldatum op de aangetekende envelop wordt als geldig beschouwd.
Clubs die geen ontslagbrief ontvangen hebben van de speler/speelster die de desbetreffende club wenst te
verlaten, dienen verplicht en onmiddellijk het secretariaat van de Vlaamse Handbalvereniging hiervan op de
hoogte te brengen door een mailtje te sturen aan info@handbal.be. De lijst met transfers zal dagelijks geüpdatet
en ter raadpleging beschikbaar gesteld worden op de website van de Vlaamse Handbalvereniging.

2.3 Reminder: VHV-reglement artikel § 6.1.2.

2.4 16-20 mei 2022: Week van de club-API!
In de week van 16 mei wil de VHV, samen met de clubs, de Aanspreekpunten Persoonlijke Integriteit (API’s)
centraal stellen. Bedoeling is deze personen meer kenbaarheid te geven bij het publiek. Dit is nodig op
regelmatige basis zodat iedereen gemakkelijk de weg vindt naar de club-API of federatie-API indien zij/hij
daartoe nood heeft.
Vorig jaar hebben we deze week voor de eerste keer georganiseerd van 17 mei tot 23 mei 2021. Wij willen alle
clubs danken voor hun medewerking hierbij! Dit jaar koppelen wij deze week aan de nieuwe “Week van de
ethiek” die ICES organiseert in deze zelfde week.
Aan de clubs wordt gevraagd om hun club-API (of de federatie-API) en hoe zij/hij te bereiken is, tijdens deze
week nog eens extra onder de aandacht te brengen van de clubleden via de verschillende
communicatiekanalen….
Daarnaast is er een uitgebreid programma aan interessante vormingen en uitwisselingsmomenten tijdens de
“Week van de Ethiek”, en dit voor verschillende doelgroepen : voor trainers, clubbestuurders en -medewerkers,
club-API’s… Neem dus zeker een kijkje op de website van de Week van de Ethiek
De club-API’s dienen in het kader van het JeugdSportFonds, na hun opleiding club-API in het eerste jaar dat ze
actief zijn, elk jaar verplicht een vervolgopleiding te volgen. Er is een specifieke workshop voor club-API’s op
donderdagavond 19 mei 2022 die door het JSF erkend is hiervoor. Maar ook de andere workshops van het
programma worden door het JSF in dit kader erkend. Belangrijk is wel om achteraf het deelname-attest te
bezorgen aan het JSF.
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2.5 Gala Speler & Speelster van het Jaar
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2.6 Kalender
D1 LFH Messieurs et D1 LFH Dames
Test-matches aller (28/29.05.22)
2° VHV - 2° LFH
3° VHV - 3° LFH
4° VHV - 4° LFH
Test-matches retour (04/05.06.22)
2° LFH - 2° VHV
3° LFH - 3° VHV
4° LFH - 4° VHV
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Jeugdfinales VHV van 2022 worden georganiseerd in Wilrijk sporhtal De Bist op zaterdag 28 mei.
Jeugdfinales KBHB van 2022 werden toegekend aan HC Visé BM. De finales worden gespeeld voor volgende
leeftijden : JM14, J16 et J18
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2.7 Competitierooster 2022-2023
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3 Wedstrijdinformatie
3.1 Week 16

4 Scheidsrechters, waarnemers en tafelofficials
4.1 Week 18

5 Verslagen commissies en comités
5.1 Paritaire Scheidsrechterscommissie (P.SCH.C.)
Online conference call via Teams.
Datum en uur: 01-02-2022 om 19.30u.
Aanwezig: René Bura (RB), Peter Claes (PC), Klaus Convents (KC), Phillippe Denis (PD), Philip Hendrix (PHD), Guy
Kerremans (GK), Robert Marck (RM), François Mulleners (FM)
Verslag: Guy Kerremans
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1. Het verslag van de vorige vergadering (07-12-2021)
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.
2. Vrijwilligersvergoeding – verenigingswerk
Nog steeds is er geen definitieve regeling bekend. Het zal maar eerst einde maart zijn dat alle vragen beantwoord
zullen zijn. De 10% voor de federatie zou wegvallen en de 10 % belasting voor de scheidsrechters zou behouden
blijven. Al zijn er ook geruchten dat de 10% voor de scheidsrechters zou verhoogd worden tot het algemeen tarief
van 30%.
Op voorwaarde dat de 10% blijft is het voorstel van de P.SCH.C. dat er een evenwicht gezocht wordt door dit te
delen aan 5% ten laste van de liga’s en 5 % ten laste van de scheidsrechters/waarnemers. Aan de liga’s dan om
te bekijken hoe ze dat doorrekenen.
Het gebruik van de twee systemen na mekaar is ook nog onduidelijk. Indien het mogelijk blijft begint men na
uitputting van het vrijwilligerscontract opnieuw op nul voor het verenigingswerk. De bedragen van het
gepresteerde vrijwilligerswerk tellen dus niet mee in het verenigingswerk.
Eens alles duidelijk is, moet er een communicatie van de VHV/LFH verzonden worden aan alle betrokkenen
scheidsrechters en waarnemers.
Deze duidelijkheid wordt pas einde februari begin maart verwacht, misschien ook pas later.
3. BENE-league
Voor de vervanging van Michel Kranzen als voorzitter van de Raad van Toezicht van de BENE-league is er nog
niemand aangeduid.
Twee elite-koppels dienen hun fysieke test te hernieuwen. Zij zullen binnenkort uitgenodigd worden om dit
te doen.
PD meldt het probleem dat hij door de Bene-league verantwoordelijken niet altijd op de hoogte wordt
gebracht van wijzigingen van data van wedstrijden en ook van scheidsrechters. Dit moet gemeld worden.
4. Bijscholingen
De bijscholing voor de elite-scheidsrechters, waarnemers en trainers had plaats op 30/01/2022 via Teams. Bijna
alle uitgenodigden namen deel. De inhoud en de werking werd door iedereen geapprecieerd. De deelname van
de trainers was een meerwaarde. Zowel de receptiviteit als de communicatie waren zeer positief. Er kwam ook
een vraag van de trainers om dit twee maal per jaar te doen.
Een woord van dank aan alle deelnemers en aan de realisators die de beelden selecteerden.
Voor de nationale scheidsrechters en de toekomstkoppels wordt een bijscholing via Teams georganiseerd op
20/02/2022. PHD stuurt een mail aan alle scheidsrechters.
5. Trainingen
Daar de laatste tijd terug meerdere positieve gevallen van Covid-19 gesignaleerd werden, is de P.Sch.C. van
oordeel dat geen onnodige risico’s moeten genomen worden. Ook rekening houdend met de belangrijke periode
in aantocht. Bij deze wordt de training van 17/02/2022 geannuleerd. PHD stuurt een mail aan alle
scheidsrechters.
6. Aanduidingen scheidsrechters/waarnemers
Een uitgebreide statistiek met een overzicht van de aantal aanduidingen per reeks en gefloten door welke
categorie scheidsrechters, VHV- en LFH-scheidsrechters wordt uitvoerig besproken. PD presenteert ook een
gedetailleerde analyse van de aanduidingen dit seizoen. Blijkt dat naar het aantal beschikbare scheidsrechters
een evenwichtige verdeling van de wedstrijden is gerealiseerd. Nochtans zouden in de nabije toekomst sommige
hiaten moeten opgevuld worden. De vraag wordt gesteld of het een kwestie van kwantiteit of van kwaliteit is.
De waarnemers van de LFH worden door KC aangeduid in overleg met RM en RB.
7. Red Wolves
Voor de recente wedstrijden van de nationale ploeg werden de opdrachten die toevertrouwd waren aan het
scheidsrechterscommissie perfect uitgevoerd. Onze dank aan alle vrijwilligers die daartoe hebben bijgedragen.
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8. IRT-Tornooien
L-L-N op 09/01/2022: het tornooi was goed georganiseerd, er waren vier scheidsrechters koppels. Een koppel
meer was wenselijk geweest. In dit verband wordt opgemerkt dat de gekozen datum valt in de
voorbereidingsperiode van examens van studenten. Alle wedstrijden werden begeleid door waarnemers. Het
verliep prima. KC drukt zijn fierheid uit over het verloop van het tornooi en de prestaties van de scheidsrechters
en de waarnemers.
Fléron op 1/5/2022
Om voldoende scheidsrechters en waarnemers te kunnen garanderen is het nuttig nu reeds scheidsrechter en
waarnemers beginnen te zoeken.
De P.SchC. vraagt zich af of de EHF nog subsidies betaalt voor deze tornooien.
Graag transparantie hierover, ook waarvoor deze gelden gebruikt worden.
De vraag wordt ook gesteld wie deze data vastlegt.
9. Digitaal wedstrijdformulier
De VHV en de LFH werken samen aan een digitaal wedstrijdformulier. In de volgende weken zullen pilootploegen
dit formulier uittesten.
Dit zal gekoppeld worden aan een nieuwe gemeenschappelijke database.
Alles is in een beginfase, zodra er meer duidelijkheid is, zal hierover verder gecommuniceerd worden.
10. Varia
- FM is in onderhandeling voor uitrustingen.
- Vraag over het feit dat een moslima een lange broek kan dragen tijdens de wedstrijd. Dit zou kunnen op
voorwaarde dat het om een legging gaat, die onder de normale uitrusting wordt gedragen en van dezelfde
kleur is als de uitrusting.
- De P.Sch.C. wenst veel sterkte aan A. Lechien en M. Claesen tijdens deze moeilijke beproeving.
- RM meldt dat hij nu perfect op de hoogte gebracht wordt door Kurt Troonbeeckx van de aanduidingen in
2e nationale dames.
- RB stelt een spelregelvraag over een speler die scoort, die niet op het wedstrijdblad staat en maar waar
ook geen plaats meer is om hem erbij te zetten. De oplossing zal aan alle scheidsrechters
gecommuniceerd worden.
11. Volgende vergadering
Via Teams op maandag 21-03-2022 om 19.30u.

5.2 Verslag Bestuursorgaan 07/03/2022
Locatie: Elewijt Center
Aanwezig: Bart Danhieux, Patrick Boes, Tim Mogal, Marc Vander Mierde, Giannoula Tsakitzidis, Tom Lovink, Erwin
Dirkx, Filip Soetaert (zonder stemrecht)
Afwezig: Peter Claes, Philip Hendrix
Ambtshalve: Dries Boulet
Verontschuldigd: Raf Baudewijn, Jan Stryckers, Kristof Briers, Luc Tack
1. Opening door de voorzitter
Bart heet iedereen welkom en in het bijzonder Filip Soetaert. Filip is als voorzitter van Regio Oost-West
uitgenodigd door de voorzitter aangaande het onderwerp met betrekking tot de bijdrage aan de KBHB.
Bart wenst in naam van de federatie zijn medeleven te betuigen aan alle familie, vrienden en betrokken
van HC Rhino bij het overlijden van Noella Scheelen op 06/02/2022 die op dat ogenblik voorzitter was
van de club.
2. Vraag bijdrage KBHB
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Bart en Dries geven een toelichting rond het schrijven dat de bestuurders en Filip ontvingen naar aanloop
van deze vergadering.
Filip bedankt Bart voor de uitnodiging en geeft aan dat niet alle club uit zijn regio achter het voorstel
zullen staan. De leden BO nemen acte van de argumenten van Filip.
3. Fusie Tongeren-Hasselt
Het PUC had gevraagd aan Filip S om als extern adviseur een advies te geven over de fusie van Tongeren
en Hasselt die door het BO van de VHV werd goedgekeurd.
Filip geeft een korte toelichting rond het advies en stelt dat er geen fundamentele bezwaren zijn tegen
de fusie. Door tegenstrijdigheden in de reglementen is dit op de best mogelijk manier aangevraagd door
de club. Het zal van het grootste belang zijn om goed te communiceren op welke manier de leden de
mogelijkheid hebben om hun ontslag aan te vragen.
Dit advies zal eveneens morgen op het PUC worden besproken.
Filip bedankt de voorzitter voor de uitnodiging en verlaat de vergadering.
4. Vraag bijdrage KBHB
Het BO is akkoord om het voorstel van de KBHB om een bijdrage te vragen. Deze bijdrage wordt gebaseerd
op het principe dat jaarlijks elk lid 12 euro (of 1 euro per maand) betaald aan de KBHB. Het gaan om de
spelende leden vanaf 12 jaar en ouder.
Er worden nog een aantal suggesties van de bestuurders en Filip verzameld om op te nemen in de
communicatie aan de clubs. De vertegenwoordigers VHV in het PUC zullen deze zaken meenemen.
5. Goedkeuring verslag vorige vergadering
Mits enkele kleine correcties wordt het verslag goedgekeurd.
6. Beheer SG
- Financieel 2021
Dries geeft een toelichting rond de bijlage. De Financiële Cel verwacht een positief resultaat van
+- 5.000 euro. Eerstdaags worden de rekeningen afgesloten.
-

Financieel 2022
Dries geeft aan dat het zeer moeilijk is om tegen de 1ste maandag van de volgende maand reeds
een correct beeld te hebben van de financiële stand van zake. Het BO is akkoord om de financiële
analyse telkens een maand op te schijven. M.a.w. op het volgende BO in april worden de cijfers
voor de maand februari besproken.

-

Corona
De leden van het BO willen Tessa (VHV), Marc (Regio Limburg), François (Regio AVB) en Guido
(Regio Oost-West) als competitieleiders enorm bedanken voor hun grote inspanningen om de
voorbije maanden de competitie in goede banen te leiden.
Het waren bijzonder moeilijke maanden, maar desondanks hebben zij alles goed onder controle
kunnen houden.

-

Verenigingswerk
Uit de infosessie van VSF is duidelijk geworden dat het nieuwe statuut verenigingswerk niet
aangewezen is voor onze scheidsrechters. De belasting van 10% is aanvaardbaar, maar de
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administratieve rompslomp en de vele regels maken het statuut zeer ontoegankelijk en niet
toepasbaar op onze huidige manier van vergoeden.
Momenteel onderzoekt Dries ism de SR-comité welke opties er zijn voor de scheidsrechters
waarvoor het vrijwilligerswerk niet voldoet.
-

Rondetafel
Er zullen in maart 2 rondetafelgesprekken georganiseerd worden. Eentje rond de jeugd jongens
competitie en eentje rond de jeugd meisjescompetitie. Linde zal deze organiseren in
samenwerking met Cel Competitie.

-

Statutaire Algemene Vergadering VHV
De SAV zal georganiseerd worden op 5 mei 2022 te Elewijtcenter.

7. Beheer KBHB
- Vorig PUC 08/02/2022
De vraag met betrekking tot de nieuwe bijdrage was het belangrijkste agendapunt. Daarnaast
was er ook een toelichting van de TD met betrekking tot de visie op de werking.
-

Volgend PUC 08/03/2022
Ook het volgende PUC zal nog gaan over de bijdrage, maar eveneens over de competitierooster
2022-2023, de fusie Tongeren Hasselt en andere.

8. Cellen en commissies
- Cellen die aan bod komen (Cel Competitie, Cel Financiën, GES-Cel, Cel MARCOM)
- Cellen die plaatsvinden in maart en aan bod komen in april (Cel Breedtesport, Cel Topsport, Cel
Juridische zaken, Beheerscomité JSF)
-

Cel Breedtesport
Patrick geeft een toelichting bij het doorgestuurde verslag van de vergadering op 03/02/2022.
Ondanks het mislopen van de subsidie voor het project Beachhandball wil de Cel toch de voorzien
stappen zetten om het project verder te ontwikkelen. Op 21/02 vindt er een meeting plaats met
geïnteresseerde clubs.
Er is ook gesproken over het ontwikkelen van een barometer voor de clubs. Een combinatie van
objectieve cijfers en (in)formele gesprekken moet ertoe leiden dat we snel kunnen detecteren
of er clubs in de problemen komen. De VHV kan dan ism de Regio sneller ingrijpen om tot een
oplossing te komen. Een van de conclusies is alvast dat een goed bestuur vaak ook betekent dat
de club goed draait.

-

Cel Topsport
Door de drukke agenda van de Red Wolves en andere activiteiten KBHB is er nog geen werk
gemaakt van de uitbouw van de structuur op VHV-niveau. Dries zal dit onder de aandacht brengen
bij Michel en een timing vooropstellen om dit terug op te nemen.

-

Cel Juridische zaken
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Er zijn enkele urgente cases behandeld. Verder is een oproep gelanceerd om extra leden te
zoeken voor de Juridische Cel en meer specifiek voor het herschrijven, moderniseren, van de
reglementen.
-

9. Varia
-

-

Beheerscomité JSF
Dries geeft een toelichting rond het verslag dat werd doorgestuurd.

Vraag van Sasja
Het BO heeft een vraag ontvangen van Sasja met betrekking tot de deelname van een meisje aan
de VHV eindrondes in de jongenscompetitie. De VHV wil geen uitzondering toestaan. Indien Sasja
het meisje toch opstelt zal Sasja de desbetreffende wedstrijden met forfaitscore verliezen en zal
er volgens de reglementen een boete worden toegekend.
Het BO wijst erop dat dit reglement al meer dan 5 jaar in voege is en dat het is ingevoerd om
meer meisjesploeg in competitie te hebben. De bestuurders betreuren uiteraard dat dit nu voor
de eerste keer zorgt voor een probleem. Maar kan onmogelijk nu halsoverkop de reglementen
aanpassen. Enerzijds is sinds de invoering het aantal meisjesploegen zeer sterk gestegen en
anderzijds is het onmogelijk om tijdens een lopende competitie de regels/reglementen aan te
passen. Dit zou leiden tot een precedent dat grote gevolgen kan hebben.
VHV jeugdfinales
Er waren 2 inzendingen voor het organiseren van de Jeugdfinales VHV. Uiteindelijk worden de
finales toegekend aan Uilenspiegel voor een bod van 951 euro.

10. Volgende vergadering
De volgende vergadering gaat virtueel door op maandag 04/04/2022.
Ondertekening documenten:

5.3 Verslag Bestuursorgaan 04/04/2022
Locatie: Elewijt Center
Aanwezig: Peter Claes, Bart Danhieux, Patrick Boes, Tim Mogal, Marc Vander Mierde, Giannoula Tsakitzidis, Erwin
Dirkx, Jan Stryckers, Raf Baudewijn, Philip Hendrix
Afwezig: /
Ambtshalve: Dries Boulet
Verontschuldigd: Tom Lovink, Kristof Briers, Luc Tack
1. Opening door de voorzitter
Bart wenst de Red Wolves te feliciteren met hun WK-kwalificatie, Neerpelt en Bocholt voor hun deelname
aan de F4 van de BENE-League en Kembit Lions voor het winnen van de BENE-League 2022-2023.
2. Goedkeuring verslag vorige vergadering
Mits enkele kleine correcties wordt het verslag goedgekeurd.
3. Financieel
Dries geeft een toelichting met betrekking tot het financieel rapport van februari. Er zijn geen
bijzonderheden op te merken. De meeste zaken liggen in lijn met de begroting.
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De personeelskost is voorlopig het belangrijkste aandachtpunt.
4. Voorbereiding AV
Dries geeft een toelichting rond de jaarrekening 2021 van de VHV. Er zijn enkele kleine correcties nodig
aan de te publiceren jaarrekening. Het resultaat van het boekjaar is 6.832,27 euro.
Dries bespreekt het jaaractieplan 2022-2023 en geeft een toelichting m.b.t. het jaarverslag 2021. Er zijn
geen vragen en het jaaractieplan wordt goedgekeurd.
5. PUC: Bijdrage KBHB
De structurele bijdrage die gevraagd zal worden is ondertussen goedgekeurd langs Waalse zijde. Er zijn
2 meetings geweest met de clubs op 19/03 en 23/03. Maar er zijn meerdere Vlaamse clubs die meer
duidelijkheid vragen. Er zijn details nodig van het plan voor de KBHB en verdere duiding met betrekking
tot de noodzakelijkheid van het invoeren van de bijdrage. De financiële impact voor de club is het
hoofdargument van de clubs die hierover gecommuniceerd hebben. Bart en Dries zullen een verdere
opvolging samen bespreken.
6. Beheer KBHB
- Vorig PUC 08/03/2022
Ook het volgende PUC zal nog gaan over de bijdrage, maar eveneens over de competitierooster
2022-2023, de fusie Tongeren Hasselt en andere.
7. Cellen en commissies
- Cellen die aan bod komen (Cel Breedtesport, Cel Topsport, Cel Juridische zaken, Beheerscomité
JSF)
- Cellen die plaatsvinden in april en aan bod komen in mei (Cel Competitie, Cel IT, GES-Cel, Cel
MARCOM)
-

Cel Juridische zaken
Erwin heeft contact met iemand die interesse heeft om mee te werken aan de vernieuwde
reglementen. De komende periode zullen er acties ondernomen worden om voorstellen uit te
werken ter goedkeuring voor het BO.

-

Cel Topsport
Michel heeft het moeilijk om zich toe te leggen om het gedeelte topsport bij de VHV. Er gaat
momenteel veel tijd naar de RW en de deelname aan het WK.

8. Varia
-

-

Marc
Er zullen 2 rondetafelgesprekken georganiseerd worden in maart. Eentje omtrent meisjes
jeugdcompetitie en eentje over jongens jeugdcompetitie. Linde en Michel zullen de meetings
opvolgen.
Vraag Eynatten-Raeren forfait
Eynatten-Raeren vraagt om 2 boetes voor wedstrijden die ze niet hebben kunnen spelen (KBHB
dames 1ste N, en VHV dames 1ste N reserve), niet worden toegepast.
Het BO is voorstander om de boete te behouden. Je schept een precedent. Dries zal nagaan of
de aanvragen (KBHB / reserven) op de correcte manier zijn gebeurd.
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-

Vervanging Tessa
Kris Geens zal mdv een tijdelijke overeenkomst Tessa vervangen die half mei zal uitvallen tot
begin september.

9. Volgende vergadering
De volgende vergadering gaat virtueel door op maandag 04/04/2022.
Ondertekening documenten:

5.4 Verslag van de vergadering van de raad van bestuur van de Koninklijke
Belgische Handbalvereniging / Union Royale Belge de Handball
08/03/2022
Aanwezig: B. Danhieux – T. Mogal – J-L Dessart – B. Brasseur - T. Pierloot - J.F. Hannosset - J. Stryckers - B.
Neuville - D. Boulet
Afwezig: /
1) Mededeling van de voorzitter
Alle twijfel is weg met betrekking tot de wedstrijden tussen België en Slovakije. Er zijn geen Coronarestricties meer en we kunnen gaan naar een maximale bezetting.
De druk moet niet bij de spelers liggen, maar we moeten hopen dat we kunnen voeren dat we ons voor het
eerst plaatsen voor een groot tornooi.
2) Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering
Er waren geen opmerkingen bij de verslagen van de voorbije 2 meetings.
3) COVID
We hebben de voorbije maanden grote moeilijkheden gehad met het beheer van de competitie, maar de
strategie om dit aan te pakken heeft gewerkt. Onze nacompetities zijn allemaal tijdig kunnen starten en het
aantal forfait is beperkt.
Het PUC heeft de situatie van Eynatten onderzocht, maar ziet geen inbreuk op reglement 613F waardoor de
boete zal worden toegepast. Bovendien is de boete ook toegepast voor andere clubs.
4) Scheidsrechters
Benoit en Dries onderzoeken momenteel de mogelijkheden met betrekking tot het nieuwe statuut van het
verenigingswerk. Het statuut past immers niet meer voor onze scheidsrechters. De afspraak blijft dat VHV en
LFH dit samen doen.
Via het VHV Sch Comité is de vraag gesteld of de vergoeding BNL langs Belgische kant kan aangepast worden
waarbij de forfaitaire vergoeding van 100 euro wordt opgesplitst in een forfaitaire en deels een vergoeding
per kilometer. Het PUC is echter van mening dat het de BNL is die deze beslissing moet nemen.
Naar aanleiding van een persartikel over de arbitrage tijdens de wedstrijd Visé-Aalsmeer is de vraag door de
betrokken scheidsrechters gesteld aan de KBHB om een krachtig signaal te geven dat de KBHB dit veroordeelt
en om een actie te ondernemen ten aanzien van de betrokken club. Hoewel deze feiten zich hebben
voorgedaan op een BNL wedstrijd die niet de bevoegdheid van de KBHB is, veroordelen de leden van het PUC
dit voorval. De scheidsrechters zijn bovendien aangesloten bij een liga die tot de KBHB behoort.
Het PUC kan echter geen actie ondernemen ten aanzien van de club omdat het artikel onvoldoende is om te
bepalen of de standpunten effectief die van de club zijn.
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Er is wel contact genomen met de club Visé om een reactie te vragen en Dries zal contact opnemen met de
betrokken scheidsrechters om onze steun te betuigen en aan te geven dat we steeds beschikbaar zijn om op
een constructieve manier deze problematiek onder de aandacht van alle clubs te brengen.
5) Opvolging sportief
De Black Arrows hebben na heel lange tijd opnieuw een oefenwedstrijd gespeeld in De Bist. Er waren heel
wat bezoekers en het was zeker een geslaagde stage samen met de Young Black Arrows.
De MEN18 hebben de Interpôles afgewerkt. Zij stranden uiteindelijk op een teleurstellende laatste plaats en
ook de MEN20 zijn opnieuw samengekomen.
Het belangrijkste is uiteraard de aankomende wedstrijden van de Red Wolves tegen Slovakije. Een plaatsing
voor het WK zou een enorme opsteker kunnen zijn. Jean-Luc vraagt dat we wel de financiële situatie niet
ontkennen en ons heel goed voorbereiden op deze deelname, ook financieel.
6) Financieel
Het voorstel voor de structurele bijdrage aan de KBHB is ondertussen besproken op de CA van de LFH en het
BO van de VHV. Het voorstel is door beide aanvaardt, mits er rekening wordt gehouden met een aantal
belangrijke zaken, waarvan sommige op het vorige PUC ook al besproken zijn. Volgende zaken hebben
voornamelijk betrekking op het financieel beheer van de KBHB:
•
•
•
•
•
•
•

Er wordt geen directe return gekoppeld aan de bijdrage.
Er komt eind april een evaluatie van MARCOM.
Er wordt een Financiële Cel opgericht om projecten te analyseren vooraleer ze aan het CEP worden
voorgesteld.
Er wordt een strikte procedure opgemaakt waarbij dat alle financiële engagementen van de KBHB
enkel genomen kunnen worden met goedkeuring van de SG.
De budgetten wordt strikt en permanent opgevolgd.
Er wordt een realistisch en waarheidsgetrouw budget opgemaakt die het toelaat om een budgettair
evenwicht te realiseren binnen enkele jaren.
Er wordt een sportief meerjarenplan gedefinieerd.

De meeting met de clubs gaat door op 19/03 naar aanloop van de wedstrijd van de Red Wolves. Op dat
ogenblik zijn alle bestuurders van de KBHB aanwezig. De meeting wordt uiteindelijk vervroegd naar 16u
zodat dit beter past in het programma.
Het PUC is akkoord om de samenwerking met XPS Sideline te verlengen. XPS is een onontbeerlijke tool voor
de Red Wolves zelf, maar ook de andere selecties en het project BE STRONGER maken gebruik van de
software.
Zoals eerder aangegeven moeten dergelijke zaken in de toekomst eerste geëvalueerd worden binnen een
Financiële Cel.
Dries laat weten dat hij de rekeningen van de KBHB wenst over te plaatsen van ING naar Belfius. Momenteel
zijn er een aantal beperkingen bij ING die zorgen voor extra werk. Het PUC is akkoord.
7) Varia
Fusie Tongeren-Hasselt
Dries geeft een toelichting omtrent het advies dat Filip Soetaert heeft gegeven met betrekking tot de fusie
Tongeren-Hasselt. Filip stelt dat er in principe geen bezwaar is om de fusie te laten doorgaan.
Competitierooster KBHB
De LFH en VHV hebben samen een eerste voorstel competitierooster 2022-2023 uitgewerkt. Daarbij zou de
competitie starten op het eerste WE van september en vraagt de SG akkoord van het PUC om 2
reglementswijzigingen uit te werken:
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•
•

Aanpassen van artikel 641 waarbij er in de 1ste N dames opnieuw een finale wordt voorzien.
Aanpassen van artikel 714 waarbij we vanaf het seizoen 2022-2023 wel wedstrijden toelaten op de
dag van een officiële interland die in België wordt gespeeld mits het respecteren van volgende
voorwaardes en principes:
o De wedstrijden moeten aanvangen ten laatste 5u voor de start van de interland en ten
vroegste 3u na einde van de interland.

Het is uiteraard geen evidentie voor een club om zich hieraan aan te passen. Niet alle clubs hebben de
zaaluren voor het kiezen. Maar deze manier van werken laat wel toe om veel meer speelweekends beschikbaar
te hebben voor diverse competitie en bijgevolg ook om de internationale weken toch vrij te houden. Zo
kunnen we damescompetities toch inplannen op een internationale week van de heren en omgekeerd.
Het PUC is akkoord met deze voorstellen. Dries zal de reglementswijzigingen opvolgen.
BK-beachhandbal
Dries geeft een toelichting rond de vorderingen met betrekking tot het organiseren van een BKbeachhandball. Het PUC is akkoord om dit verder uit te werken. In eerste instantie is het de VHV die dit op
zich neemt. Een voorwaarde om van een BK te spreken is wel dat de reglementen tijdig worden geschreven
en goedgekeurd.
Volgende vergadering gaat door op 26/04/2022 in Vilvoorde, Eurovolleycenter.

5.5 Verslag VHV-Scheidsrechterscommissie (VHV-Sch.C.)
Online conferentie via Teams
Datum: 15-03-2022 – 19.30u
Aanwezig: P. Denis(PD), P. Hendrix(PHD), P. Hermans(PH), G. Kerremans(GK), F. Lievens(FL), F. Mulleners(FM)
Verontschuldigd: P. Claes(PC)
Afwezig: M. Adamczyk(MA), W. De Boeck(WDB)
Verslag: GK
………………………………………………………………………………
1. Het verslag van de vorige vergadering van 31-01-2022 wordt goedgekeurd en mag gepubliceerd worden.
2. Bijscholingen
De bijscholing voor nationale scheidsrechters en toekomstkoppels op 20-02-2022 via Teams is goed verlopen.
Bijna allen aanwezig.
De regio’s moeten de gegevens van cursussen en bijscholingen die in het jaar 2021 plaats vonden doorgeven aan
de VHV.
3. IRT-tornooien
- Louvain-La-Neuve op 9/1/2022 kende een goede organisatie. Er waren voldoende scheidsrechters en
waarnemers aanwezig.
- Fléron op 1/5/2022.
Er is dus nog één tornooi. Het is nog te vroeg om dit uit te werken.
4. Cursussen JSR
In de regio Oost-West werden nog twee cursussen georganiseerd.
In Roeselare op 6 en 13/02/2022 met 22 deelnemers.
In Zwijnaarde op 27/02 en 5/03/2022 met 26 deelnemers.
Het bestelde materiaal is binnen. We stellen echter vast dat de kosten gestegen zijn. Bijvoorbeeld de polo’s
kosten nu 19 euro, naast kaarten, fluitjes, lesgever.
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De clubs betalen maar 15 euro per deelnemer terwijl de totaalkost per deelnemer met een groep van 25
deelnemers uiteindelijk op ongeveer 28 euro komt. De Sch.C. vraagt aan het bestuursorgaan van de VHV om de
deelnameprijs aan te passen.
We drukken erop dat deze cursussen moeten doorgaan tussen het begin van de nieuwe competitie en 31 december
van dat seizoen. Dit omdat zij in het lopende seizoen nog actief kunnen zijn. Cursussen buiten deze periode zullen
niet meer erkend worden en dus geen ondersteuning krijgen.
Wegens corona werden hiervan nog afwijkingen toegestaan maar dit zal niet meer mogelijk zijn.
We moeten meer aandacht geven aan aankondiging van de cursussen via kanalen als VHV-website, facebookpagina
van de VHV enz. Aan de regio’s wordt gevraagd om de data van cursussen door te geven tegen eind mei.
5. Vrijwilligersvergoeding - Verenigingswerk
De webinar van de Vlaamse sportfederatie bracht reeds enig nieuws. Een moeilijk punt is dat men de vergoedingen
in uurlonen moet gaan uitbetalen. Dit uurloon zou kunnen afhangen van de reeks waar de scheidsrechter
thuishoort of de reeks waarin de wedstrijd gespeeld wordt.
Er zal een werkgroep samengesteld worden die een voorstel kan uitwerken.
Daarnaast is er een goed nieuws in het vrijwilligerswerk omdat kilometers die scheidsrechters samen rijden niet
meer moeten meegeteld worden. Dit betekent dat meer scheidsrechters langer in het vrijwilligerswerk kunnen
blijven alvorens de limiet van 2000 km bereikt wordt en dus dan moeten overgaan naar het verenigingswerk. Het
probleem blijft wel voor scheidsrechters die verder van mekaar wonen en niet kunnen samen rijden.
6. Ref-assist en digitaal wedstrijdformulier
De uitrol van dit systeem gaat verder. Het digitaal wedstrijdformulier wordt nu uitgetest. Zowel VHV als LFH
stappen in het systeem. Er wordt een gezamenlijke nieuwe databank ontwikkeld die hieraan gekoppeld wordt.
Alsook Ref-assist zal dan hieraan gekoppeld worden.
7. Nieuwe spelregels op komst vanaf 1 juli 2022
Onder andere nog maximum 4 passen bij passief spel; middencirkel van 4 meter waaruit de beginworp mag
genomen worden, speciale ballen met meer grip en zonder hars zijn toegelaten, vrij shot in het aangezicht van
de keeper wordt bestraft. De Sch.C. beslist ook dat de vroeger genegeerde regels rond de gekwetste speler vanaf
volgend seizoen worden toegepast in de Belgische competitie. Dit alles met meer details wordt gecommuniceerd
via de website van de VHV.
8. Briefwisseling
Op een wedstrijd in Brasschaat waren scheidsrechters en waarnemer niet aanwezig. Het voorval wordt
geanalyseerd.
9. Varia
- De twee elitekoppels die nog een fysieke test moesten afleggen hebben zich in orde gesteld.
- We werden gefeliciteerd voor de organisatie (scheidsrechters en tafelofficials) tijdens de finales van de
universitaire kampioenschappen in Hasselt.
- Scorekaartjes moeten gevraagd worden via de VHV
- Eind mei zullen er nog jeugdfinales doorgaan (VHV en KBHB). Nu nog te weinig details bekend (waar,
welke ploegen)
- Toekomstkoppels worden teveel in hun buurt aangeduid. Zij moeten meer vanonder hun kerktoren komen.
- Leeftijd jeugdscheidsrechters: 14 tot 17 jaar.
10. Volgende vergadering: Dinsdag 3/05/2022 om 19.30u via Teams.
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6 Statutaire algemene vergadering
6.1 Verslag statutaire algemene vergadering Donderdag 5 mei 2022
VERSLAG STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING VHV 2022
Donderdag 5 mei 2022, 20u00, Elewijt center : Tervuursesteenweg 564, 1982 Zemst

Aanwezigen BO: Bart Danhieux, Patrick Boes, Tim Mogal, Marc Vander Mierde, Erwin Dirkx,
Tom Lovink, Jan Stryckers (later)
Ambtshalve aanwezig: Dries Boulet
Secretariaat: Hub Maes, Linde Panis, Gerrit Vertommen, Michel Kranzen
Verontschuldigd: Giannoula Tsakitzidis, Raf Baudewijn, Kristof Briers, Luc Tack, Philip
Hendrix, Peter Claes
1. NAZICHT VAN DE VOLMACHTEN (19u45)
2. AANTEKENING AANWEZIGHEDEN (20u00)
Aanwezig:
Uilenspiegel HV, HC Welta Mechelen, Olse Merksem HC, Brabo Denderbelle, HC Maasmechelen
'65, HvH Zandvliet, Sporting Pelt, Handbal Tongeren, HV Arena, Kreasa Handbal Houthalen,
HC Atomix, HC DB Gent, Sasja HC, Handbalclub Dendermonde, Apolloon Kortrijk, HC Overpelt,
HC Aalst, Handbalclub Izegem, HB Sint-Truiden, Elita Buggenhout, GBSK Handbal, DHC
Overpelt, HC Hannibal Tessenderlo, HC Pentagoon Kortessem, HBC Evergem, HK
Waasmunster, Desselgemse Handbalclub, Handbalclub Roeselare, HC Eeklo, Sezoens Achilles
Bocholt, DHC Waasmunster, HC Olva Brugge, Handbal Lokeren, Elita Lebbeke, HC Schoten, HV
Lommel, Handbalclub Eagles Aarschot, HC Heist o/d Berg, Hestia Bilzen, Handbal Lummen,
HC Beringen, HC Leuven 2019, Handbalclub Lier (niet stemgerechtigd)
Vertegenwoordigd : Brasschaat HC, Hubo Initia Hasselt, HC Attila Temse, HC Rhino, HC Hades
Hamont-Achel, HHV Meeuwen, Real Kiewit, HC Tielt-Aarsele
Afwezig: Handbalclub Thor, DHC Meeuwen, HC Groot Berlare, HC Zoersel (niet
stemgerechtigd)
HC ’t Noorden, HC Harelbeke (bij een grondige controle na afloop van de vergadering is
vastgesteld dat de volmachten van HC ’t Noorden en HC Harelbeke niet rechtsgeldig waren.)
Na de aantekening van de aanwezigheden waren er 52 stemgerechtigde clubs aanwezig. De
gewone meerderheid zou bijgevolg 27 stemmen zijn.
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Echter door het wegvallen van de stemmen van HC ’t Noorden en HC Harelbeke, moet het
aantal rechtsgeldige stemmen aangepast worden naar 50 en de gewone meerderheid naar 26.
Deze wijziging kan op geen enkele manier invloed hebben op de stemmingen die steeds met
een ruime meerderheid werden goedgekeurd. In het verslag zijn de originele stemmingen van
de vergadering opgenomen.
3. OPENINGSWOORD DOOR DE VOORZITTER
Bart Danhieux neemt het woord :
“Na 2 virtuele edities van de Algemene Vergadering ben ik blij dat we elkaar opnieuw in het
Elewijtcenter kunnen ontmoeten. Het is altijd leuker om elkaar live te ontmoeten om ook
informele gesprekken te kunnen voeren, voor en na de vergadering. Het doet hem ook een
plezier om te kunnen vaststellen dat we bijna een volledig seizoen hebben kunnen afwerken.
Weliswaar met heel veel verplaatste wedstrijden, maar uiteindelijk zullen alle
kampioenschappen kunnen afgerond worden zoals tijdens een ‘normaal, pré corona’ seizoen.
En dit is uiteindelijk hetgeen waar we ons samen, en de clubs in het bijzonder, elke week, en
waarschijnlijk de meesten dagelijks, voor inzetten.
Ondertussen zien we dat de meeste clubs ook hun extra-sportieve activiteiten hernemen.
Eetfestijnen, jeugdtornooien, familiedagen,… ook dit is belangrijk om de handbalsport te
doen herleven zoals voor de Covid-pandemie.
We beseffen heel goed dat sommige clubs het niet makkelijk hebben gehad tijdens de
verschillende lockdowns, maar toch zien we een positieve evolutie op gebied van het
ledenaantal bij de federatie. We weten echter ook heel goed dat dit misschien een
voorlopige status is en dat we om een echte conclusie te trekken over het effect van de
pandemie, misschien nog even moeten wachten. Toch blijf ik positief en onthoud ik het
positieve effect van de vele inspanningen die door velen onder jullie zijn geleverd om de
clubwerking levend te houden.
Bij de federatie is er ook veel veranderd sinds we elkaar de laatste keer live ontmoetten. Het
is immers de eerste keer dat Dries jullie ‘live’ als secretaris generaal zal toespreken.
Dries zal straks ook een uitgebreide presentatie geven over de werking van het secretariaat en
bij uitbreiding de hele federatie. Ik zal hier dus niet verder over uitweiden. Toch wil ik even
terugkomen op een beslissing die we vorig jaar net voor de zomer hebben moeten nemen. We
hebben toen de contracten van JV en ED beëindigd. Dit was een heel moeilijke beslissing maar
de economische realiteit dwong ons hiertoe. Dit was dan ook de enige reden en heeft dus
helemaal niets te maken met de geleverde prestaties, want die waren van beide heren meer
dan voortreffelijk. Ik hou er mij dan ook aan om hen hier nogmaals te bedanken voor de
samenwerking.
Daarnaast zijn we een nieuwe weg ingeslagen. We hebben resoluut gekozen voor een project
om een stap voorwaarts te zetten met onze sport en we willen meespelen in de battle of the
sports. Want die is echt aan de gang. We zullen de steun nodig hebben van elk lid van de VHV.
Spelers, vrijwilligers, trainers, bestuursleden, scheidsrechters, en ga zo maar door. We
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beseffen heel goed dat verandering niet altijd makkelijk is, maar indien jullie mee instappen
in het verhaal, ben ik graag jullie voorzitter.
We konden het ons immers veel makkelijker maken en werken aan een light-versie van de VHV.
Ons focussen op enkel de organisatie van een competitie, afscheid nemen van enkele
personeelsleden, stoppen met alle selectiewerking, clubs zien verdwijnen, kleinere
competities organiseren,… om uiteindelijk het kleinste broertje van alle sporten te worden.
Wij hebben echter meer ambitie en kozen voor een moeilijker maar uitdagender project.
Uiteraard kan/mag ik in mijn voorwoord niet zomaar voorbij gaan aan de prachtprestatie van
onze Red Wolves in maart. De kwalificatie voor het WK is een unieke prestatie waar we
allemaal fier mogen op zijn. De positieve aandacht voor onze sport was enorm en daar kunnen
alle clubs van meeprofiteren. Ik herinner mij nog goed dat een voorzitter van een club kort na
de kwalificatie tegen me zei: ‘Van dit momentum moeten wij als club gebruik maken. Nu
kunnen wij met een veel interessanter verhaal naar onze partners stappen. Dit is een belangrijk
moment voor de handbalsport. Ook op clubniveau.’ En dit is nu net wat ik bedoel met een
gezamenlijk succes. Wij moeten inzien dat een prestatie als deze heel wat voordelen kan
bieden voor alle clubs. De grote en de kleine. Van Eupen tot Oostende. Van Turnhout tot
Virton. Van de Beneleague tot de regio. Als federatie kan ik al meegeven dat wij van het
momentum aan het profiteren zijn en dat ondertussen al heel wat interessante gesprekken
met potentiële partners plaats hebben gevonden. We hopen daarover in de nabije toekomst
concreter te kunnen communiceren. Vergeet als club ook het aanbod niet van de laatste
nieuwe sponsor Blackroll. Daar kan je als club immers ook een graantje van meepikken.
Natuurlijk mag ik ook onze Black Arrows niet vergeten. Ook zij zijn met een project gestart en
ook zij dragen bij tot het nieuwe elan waarin we ons nu bevinden.
Het moge duidelijk zijn dat we om beide selecties voldoende te kunnen ondersteunen, we ook
aan de jeugdselecties moeten denken. Dat is dan ook de voornaamste reden waarom we aan
alle spelende leden 12 jaar of ouder vanaf volgend seizoen een extra bijdrage vragen. Michel
Kranzen zal straks in detail meer uitleg geven over het inhoudelijke van dit project.
Graag geef ik ook nog mee wat Roel Goffin, voorzitter van het NHV, me onlangs nog zei. ‘Wij
moeten voor het dameshandbal in Nederland niets meer doen. Dat verkoopt zichzelf. Dit heeft
alles te maken met de prachtige resultaten van de oranje dames de laatste jaren. Meisjes
sluiten zich automatisch aan bij onze clubs, wij hoeven daarvoor geen enkele campagne ivm
recrutering op te zetten. En ook de tickets voor de damesinterlands zijn op 1,2,3 de deur duit.’
Ook het NHV heeft jaren terug moeilijke beslissingen moeten nemen.
We naderen het einde van het seizoen. Vele clubs zijn nog in de running voor titel of promotie.
Ik kan vandaag enkel Handbalclub Izegem proficiat wensen met hun titel in de liga reeks bij
de dames. In alle andere reeksen is het razend spannend en worden het nog spannende weken.
Graag wens ik iedereen alle succes toe en moge de beste winnen.
Tot slot doe ik een oproep aan jullie allen.
Wij moeten met z’n allen proberen samen te werken om onze sport naar een hoger niveau te
tillen. Het is daarom belangrijk om soms de clubbelangen te overstijgen. Ga de concurrentie
aan op het handbalveld, maar werk samen van zodra de wedstrijd is afgelopen.
4. AANWIJZING VAN 2 STEMOPNEMERS
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Er wordt gevraagd naar vrijwilligers om de rol van stemopnemer op zich te nemen. Pascal
Vandijck (HC Heist-o/d-Berg) en Philippe Denis (HB Lummen) melden zich aan en worden
bijgevolg aangeduid voor deze taak.
5. AANVAARDING NIEUWE CLUBS/ONTSLAG CLUBS
Er zijn geen nieuwe clubs en ook geen ontslagen. Handbalclub Lier en HC Zoersel blijven
satellietclub.
6. VERSLAG VAN DE COMMISSARISSEN
Het verslag van de commissarissen, Stephan Vandebeeck (Sporting Pelt) en Rudi Sas (HV
Uilenspiegel) wordt gedeeld met alle aanwezigen. De commissarissen bevestigen hierin dat zij
op 28 april 2022 de boekhouding van de vzw Vlaamse Handbalvereniging op onregelmatigheden
hebben gecontroleerd en dat zij na nazicht van balansen, exploitatierekeningen, banksaldi en
bewijsstukken de boekhouding als correct beschouwen en dientengevolge voorstellen het
Bestuursorgaan te ontheffen. Zij willen wel bemerken dat de loonlast ten opzichte van het
totaal werkingsbudget zeer hoog is en dat deze situatie kritisch moet opgevolgd worden.
Hetzelfde kan ook gezegd worden van de investeringen van de voorbije jaren in de
digitalisering.
7. FINANCIEEL VERSLAG EN GOEDKEURING VAN DE JAARREKENINGEN 2021
Secretaris-generaal Dries Boulet geeft toelichting bij de jaarrekening en het resultaat,
definitief goedgekeurd door het BO op 2 mei 2022 en per mail medegedeeld aan de clubs.
Het resultaat van het boekjaar 2021 is positief en bedraagt: € 6.832,27 euro. De te
bestemmen winst wordt toegevoegd aan de overgedragen resultaten.
De stemming inzake het financieel verslag en goedkeuring van de jaarrekeningen 2021, levert
een meerderheid op (50 stemmen voor, 0 stemmen tegen).
8. ONTHEFFING VAN DE BESTUURDERS
De stemming inzake de ontheffing van de bestuurders, levert een meerderheid op (50
stemmen voor, 0 stemmen tegen). De vergadering geeft de bestuurders ontheffing voor hun
mandaat over het boekjaar 2021.
9. ONTHEFFING VAN DE COMMISSARISSEN
De stemming inzake de ontheffing van de commissarissen, levert een meerderheid op (50
stemmen voor, 0 stemmen tegen). De vergadering geeft de commissarissen ontheffing voor
hun mandaat over het boekjaar 2021.
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10. GOED BESTUUR
Linde Panis geeft een toelichting m.b.t. “goed bestuur” en de “code goed bestuur”
waarnaar de VHV werkt. De VHV heeft hier de voorbije tijd een heel aantal stappen gezet.
Deze code representeert het ideaal en wordt gemeten in 29 harde en 14 zachte indicatoren.
Deze zijn ondergebracht in 3 belangrijke peilers : transparantie – democratie - interne
verantwoording en controle.
Een evaluatie van deze indicatoren staat achteraan in het jaarboek 2021. Linde licht per
peiler enkele indicatoren toe. Zo worden binnen de peiler ‘Transparantie’ een heel aantal
belangrijke documenten en de samenstelling van het BO op de website van de VHV
gepubliceerd. Deze documenten of de links hiernaartoe worden gebundeld op de nieuwe
webpagina ‘goed bestuur’.
Binnen de peiler ‘Interne verantwoording en controle’ worden de deontologische codes voor
personeel en bestuursleden aangehaald. Binnen de peiler ‘Democratie’ wordt er ingegaan op
de gewenste profielen voor het BO die werden opgesteld op basis van de missie, visie en
beleidsplan van de VHV. Deze profielen zijn mee opgenomen in het nieuwe charter van de
VHV m.b.t. goed bestuur en zijn belangrijk in het streven naar een gedifferentieerd,
evenwichtig en competent bestuursorgaan. De AV keurt deze profielen goed bij meerderheid
van stemmen (47 stemmen op 52).
11. AANPASSING LEDENBIJDRAGEN (indexatie)
De ledenbijdragen zullen aangepast worden op basis van het indexcijfer op 1 april 2022.
12. NIEUWE BIJDRAGE KBHB
Dries geeft een motivatie met betrekking tot het invoeren van de bijdrage voor de werking
van de KBHB vanaf het seizoen 2022-2023.
In eerste instantie geeft hij een toelichting rond de realisaties van het voorbije jaar, zowel
deze voorzien binnen het nieuwe beleidsplan als enkele andere ontwikkelingen.
Het grote verlies van het boekjaar 2019 was aanleiding om een grondige financiële analyse te
maken van de VHV. Aan de hand van diverse grafieken wordt getoond dat het werkingsbudget
van de VHV de voorbije 10 jaren sterk is achteruit gegaan en momenteel veel te laag ligt.
Enerzijds zijn de weggevallen topsportsubsidies een belangrijke oorzaak. Daarnaast is sinds
het nieuwe decreet voor sportfederaties (2016) de basissubsidie van Sport Vlaanderen gedaald
met 33% (+- 130.000 euro).
Dankzij een aantal inspanningen in 2020 en 2021 is het budget telkens in evenwicht. Door
technische werkloosheid, gedaalde kosten door Corona en herstructureringen (stopzetting
overeenkomst De Broodplank en Jelle Vonckx) kon er +- 180.000 euro worden bespaard. De
toenemende inflatie en de stijgende kosten zullen er echter voor zorgen dat de begroting VHV
in evenwicht houden zeer moeilijk zal zijn de komende jaren. Een plan van aanpak is
noodzakelijk.
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Een betere samenwerking op KBHB-niveau leidt op 2 manieren tot een belangrijk deel van de
oplossing.
Enerzijds verkrijgen we op die manier een stabiel basisbudget voor de werking van de
selecties. Behalve de Red Wolves zijn deze selecties immers allen verlieslatend. De kwaliteit
leidt momenteel erg onder het gebrek aan continuïteit aangezien de werking bijna volledig
afhankelijk is van externe financiering.
Dit gebrek aan continuïteit leidt dan weer tot het missen van tal van opportuniteiten. De
plaatsing van de Red Wolves voor het WK is er alleen kunnen komen door deze investeringen.
Het zijn deze opportuniteiten die uiteindelijk voor het handbal een kentering kunnen
inzetten. Als we deze opportuniteiten goed gebruiken, gaan we als sport verder kunnen
groeien en dat is noodzakelijk in de War on Sports.
Uiteindelijk streven we naar een verdubbeling van de inkosten via de bijdrage, maar ook
sponsoring en subsidies tegen 2024. Middelen die verder geïnvesteerd kunnen worden.
Naast het creëren van opportuniteiten moet de bijdrage ervoor zorgen dat we een aantal
zaken efficiënter kunnen organiseren door de samenwerking met de LFH. Daarom is ook beslist
om 35% van de totale bijdrage toe te kennen aan projecten als een gezamenlijk
ledenplatform, een digitaal wedstrijdblad en op termijn bvb. ook een gezamenlijke website.
Door deze samenwerking liggen de investeringskosten lager, neemt de werklast voor het VHVpersoneel af en zullen er op termijn een aantal kosten verdwijnen bij de VHV. Een
noodzakelijke ontwikkeling om de begroting VHV in evenwicht te houden.
De bijdrage die geïnd zal worden is van toepassing voor elk spelend lid van 12 jaar of ouder.
Een financiële commissie bij de KBHB zal meer controle uitoefenen op de budgetten die
worden besteed.
Michel geeft een toelichting met betrekking tot het sportieve plan van de KBHB. Dit plan is
werd eerder ook al gedeeld met andere subsidiërende overheden. De overwinning van de Red
Wolves tegen Slovakije heeft vele moeders en vaders, die hier ook zitten. Michel gaat terug
naar 2010 waar we een missie geformuleerd hebben, een strategie en vandaaruit een plan.
De missie in 2010 was het kwalificeren van de RW voor een groot internationaal tornooi.
Aangezien deze missie nu geslaagd is, moeten we de lat hoger leggen.
Daarnaast moet een meer structurele financiering er ook voor zorgen dat we de Black Arrows
beter kunnen ondersteunen. Het traject voor de dames staat uiteraard niet zo ver als bij de
heren, maar we willen wel dezelfde stappen zetten als destijds met de Red Wolves, o.a. meer
trainingen en wedstrijden met de selectie, individuele begeleiding, meer trainingsarbeid en
een evolutief licentiesysteem om de werking in de clubs te verbeteren.
Op termijn moeten de Black Arrows het 2de vlaggenschip worden om meer aandacht te krijgen
voor onze sport.
Apolloon Kortrijk stelt de vraag waarom er niet gestemd wordt voor de al dan niet goedkeuring
van deze bijdrage. Er wordt geantwoord dat dit niet zal gebeuren gezien dit een inning is voor
derden en de Algemene Vergadering akkoord gestemd met het principe van een dergelijke
bijdrage op de Bijzondere Algemene Vergadering van 11 maart 2020. Apolloon Kortrijk verlaat
hierop de zaal.
13. AANWIJZING NIEUWE COMMISSARISSEN VOOR DE REKENINGEN 2022
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De vergadering is akkoord met het aanstellen van Rudi Sas (HV Uilenspiegel) voor de controle
van de rekeningen voor het boekjaar 2022.
14. VOORSTELLING EN VERKIEZING/ONTSLAG V/D LEDEN V/H BESTUURSORGAAN
Er zijn dit jaar geen open posities binnen het BO.
15. MEDEDELINGEN VAN DE VHV
Volgende mededelingen worden nog gedaan :
• In het jaarboek vind je ook een pagina ‘VHV in cijfers’
• Week van de club-API 16-20/06/2022
• VHV-Symposium (start in de week van 13 juni)
• Handbal Gala 10/06/2022
• Inschrijvingen voor beachhandbal zijn gestart
16. CONTROLE VAN DE AANWEZIGHEDEN
Men gaat over tot een 2° controle van de aanwezigheden.
Apolloon Kortrijk (volmacht HC Harelbeke) is niet meer aanwezig.
17. SLUITING VAN DE VERGADERING DOOR DE VOORZITTER
Voorzitter Bart Danhieux sluit de vergadering af.

Bart Danhieux (voorzitter RvB VHV)
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