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1 Clubnieuws
1.1 Ontslagen door de club
1.1.1 HC Brasschaat
66064 Rammeloo Robbie
85277 Wouters Matte

1.1.2 HC Hades Hamont-Achel
65303 David Willems
88027 Sem Kuijpers

1.1.3 HC Attila Temse
86553
73559
70211
66366

Servotte Michael
Tillon Xander
Resseler Steve
Willaert Aaron
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2 VHV – BHB mededelingen
2.1 Verslag Raad Van Bestuur 2 november 2015
Maandag 2 november 2015, 20h, Elewijt Center, Tervuursesteenweg 564, Elewijt
Bestuurders: C. Claes, F. D’Hanis, B. Danhieux, P. De Mot, E. Dirkx, F. Soetaert, W. Vos
Gecoöpteerd lid : G. Tsakitzidis
Te coöpteren leden: T. Mogal, M. Vandermierde, J. Stryckers
Ambtshalve: L. Panis (Sporttechnisch Coördinator), F. Mulleners (Chef scheidsrechter), A. Vertommen
(Pm.)
Verontschuldigd : F. Lievens
Agenda
1. Opening door de Voorzitter
De VZ feliciteert Katrien Debacker en haar partner met de geboorte van dochter Laure.
2. Voorstelling te coöpteren leden
Ieder stelt zich voor en wat hij hoopt bij te dragen vanuit zijn expertise
• Tim Mogal.
• Marc Vandermierde – RC Limburg
• Jan Stryckers
De RvB keurt de 3 coöptaties goed.
Dient gecoöpteerd lid effectief een VHV-lid te zijn? E. Dirkx kijkt na.
3. Personeelssituatie VHV
Plan ED commerciële mogelijkheden VHV :
• Tweejaarlijkse evaluatie van communicatie en commercieel plaatje
• Langetermijnplan dient wel vanuit de RVB te komen
• De RvB stemt voor de in dienst neming van ED.
Vervanging KT :
• Gekeken in 70 kandidaturen die de VHV nog had voor de vorige vacatures.
Criteria opgesteld ter evaluatie : IT, administratie, nauwkeurig werken,
leeftijd.
• Kandidaten weerhouden, uiteindelijk gekozen voor LVG.
• Na overleg met bureau en binnen de marge gegeven tijdens de vorige RVB werd
LVG aangenomen.
• Personeelssituatie : 6,5 VTE
• LVG wordt uitgenodigd voor de volgende RvB om zichzelf voor te stellen.
• De RvB wil zijn appreciatie uitdrukken aan het personeel voor het on going
houden van de werking van het secretariaat met de beperkte staf.
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4. Organisatie Bekerfinale :
Locatie dient vastgelegd te worden in eerste instantie  vanaf Buggenhout naar het Oosten
toe. Het secretariaat zoekt 2-3 plaatsen en vraagt de condities op.
Voorstel FS : naar een coherent verhaal gaan met de Red Wolves, Bekerfinales… d.w.z naar
een vaste locatie en een vast systeem toegaan, dit kunnen vermarkten. Nu is er geen
constante in de kwaliteit van bv de VIP. Organisatie gebeurt door de BHB, ondersteuning door
mensen vanuit de clubs.
5. Beleidslijnen
Stand van zaken Decreet (Intercellenvergadering VSF 28/10)
• In kaart brengen wie de beslissingsmakers zijn, plan maken, benaderen van
verschillende mensen steeds met hetzelfde verhaal.
• G. Petitgirard heeft reeds heel wat stappen gezet, maar er is nog geen concreet
plan. GP uitnodigen op de volgende RvB om kort te sluiten wat hij gedaan heeft
en plan opmaken.
• Cel hiervoor oprichten.
Visiegroep : subafdeling ‘spreiding’ – PD en FL
• Zijn hier betrokken : clubs, regio’s, commissies, secretariaat
• Schoolsport :
• Hoe krijgen we handbal in de modale scholen?
• Checken bij de Jeugdcommissie
• Topsportschoolsysteem : afspraken maken met scholen, spreiden over
verschillende regio’s
• Nationale ploeg : andere subafdeling
• Dameshandbal
• Vrijwilligersbeleid
• Recreatief- en Fithandbal
• Clubontwikkeling, ledenwerving, ledentrouw
• Mogelijkheden aanbieden aan clubs, kijken wat de clubs nodig hebben, waarin
ze stappen. Hierbij begeleiding vanuit de VHV voorzien.
• Minimumleeftijden aanpassen, veel jongeren gaan heel vroeg naar de senioren
en hun opleiding stopt.
• Samen met de clubs verhaal schrijven
• Relatie met de clubs verbeteren, nu elan van de clubs binnen het verhaal van
de red wolves
• Aantal resultaten zijn er al : M14-tornooitjes, fithandbal begint uit te breiden
Volgende vergadering subafdeling kwaliteit
Voor de Algemene Vergadering van vrijdag 25 maart 2016 : op basis van waar we nu staan en
op basis van waar we naartoe willen, visie, grote lijnen en targets uitstippelen. Datum zo snel
mogelijk communiceren naar de regiobesturen.
6. Praktisch:

Mail DB Gent – leveringsplicht SR (zie bijlage)
Is een reglementair probleem. In het verslag van de RvB van maart 2012 werd duidelijk
gesteld :”Waarnemers tellen vanaf 2014-2015 niet meer mee voor de leveringsplicht”.
Dit werd voordien afgebouwd over enkele jaren. De visie is duidelijk maar reglementair
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werd evenwel niet duidelijk gesteld hoe het zit met waarnemers op nationaal vlak die
ook provinciaal fluiten.
 reglement inhoudelijk verduidelijken : “geen enkele waarnemer telt, ook niet
degenen die provinciaal fluiten’.
DB Gent zegt dat ze niet op de hoogte waren dat die 2 leden niet mee telden voor de
leveringsplicht. Oorspronkelijk stond dat ze wel voldeden in HB7. Dit is nadien wel
overroepen geweest en in elk geval gecommuniceerd naar Gent toe en gepubliceerd in
het verslag van Regio Oost-West. Nagaan of dit ook gepubliceerd werd in HB7. Indien
niet, publiceren in HB7 dat dit een foutieve communicatie was.
De RVB blijft hier bij zijn standpunt en stelt nogmaals : “personen die op nationaal en
VHV-vlak waarnemer zijn, tellen niet mee voor eender welke leveringsplicht.
Waarnemers/ begeleiders op regioniveau, bv. voor jeugd, kunnen wel meetellen.” De
Regio maakte een lijst hiervan over aan de VHV. De Regio heeft deze lijst bovendien
nadien gecommuniceerd via hun officieel orgaan en naar de betrokken clubs. Dit
bevestigt uiteindelijk dat er bij het standpunt gebleven mag worden.
Vraag permanente KBHB-kaart B.E. : Vermits B.E. nog actief is als scheidsrechter, heeft hij
deze kaart niet nodig.
Nieuwe huisstijl VHV – HBXtra – website
Versterking team redactie HBXtra : extra redacteuren verspreid over Vlaanderen.
Aantal mensen rond de tafel brengen om huisstijl definitief in te voeren, HBXtra te
moderniseren, website in de nieuwe vorm te brengen ( hosting op 1 plaats, wel eigen
URL/naam. Zolang dat regio eigen URL heeft, dient ervoor betaald te worden.)
Problemen bij het versturen van de lidkaarten door de clubs : voorstel vanuit het secretariaat
is om een gesloten enveloppe met poststempel toe te laten? De RvB stelt dat dit niet kan
volgens de huidige reglementering. In de toekomst overgaan naar een digitale oplossing.
7. Varia

Reglementen :
Wedstrijdsecretaris/tijdwaarnemer moet geleverd worden door de clubs maar er staat
niet in dat deze persoon bij de betreffende club moet aangesloten zijn  De persoon
moet niet aangesloten zijn bij die club, wel aangesloten bij de federatie.
Terreinafgevaardigde : er staat alleen dat hij/zij geleverd moet worden door de
thuisclub, maar wat zijn de verplichte taken? Dit moet gespecifieerd worden in het
reglement.
HC Aalst :aantal scheidsrechters heeft aangegeven er niet meer te willen gaan fluiten. Dit ging
een tijd beter, maar nu zijn er opnieuw dezelfde problemen als in het verleden 
communiceren via het VHV- en het regionaal SR-comité dat scheidsrechters problemen zeker
vermelden op het wedstrijdblad of via een verslag.

Volgende vergadering op maandag 7 december
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2.2 Info voor alle scheidsrechters en houders van een KBHB-legimitatiekaart
Indien jullie een gratis inkomticket willen verkrijgen voor de interland België – Turkije op woensdag 6 januari
2016 gelieve dan het volgende in acht te nemen:
•

Minimum 1 week op voorhand schriftelijk of via mail je ticket aanvragen aan.

•

jelle.vonckx@handbal.be (uiterste datum van aanvraag is 30/12/2015) op de dag zelf, 6/1/2016, kan u
geen gratis toegang krijgen door het tonen van uw legimitatiekaart, u moet op voorhand een ticket
aanvragen!

•

Je tickets worden NIET opgestuurd, ze kunnen alleen afgehaald worden aan de kassa te Kortrijk.

•

Tickets worden alleen afgegeven bij het tonen van een geldige legimitatiekaart, indien u deze niet kan
voorleggen kan u geen gratis ticket verkrijgen!

•

Per legimitatiekaart is er maar 1 gratis ticket mogelijk;
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2.3 Kilometervergoedingen voor officials vanaf 01/01/2016
Aantal blokken
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
> 24=24

Vergoeding
7,00
9,80
12,70
15,60
18,50
22,60
25,20
27,80
30,40
33,00
39,40
42,00
44,60
47,20
49,90
56,20
58,80
61,40
64,10
66,70
73,00
75,60
78,30
80,90
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2.4 KBHB Jeugdfinales
De KBHB zoekt een kandidaat organisator voor de nationale jeugdfinales tijdens het weekend van 21 /22 mei
2016.
Voorwaarden:
1. De organisator neemt voor zijn rekening: de kosten van de zaal, de scheidsrechterskosten
(+ een maaltijd voor de scheidsrechters), VIP receptiekosten
2. De organisator ontvangt alle opbrengsten (inkom, publiciteit)
3. De organisator dient de exclusiviteiten van de KBHB te respecteren
4. 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 22.02.2016.
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2.5 Programma weekend 16/17-01-2016
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