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1 Clubnieuws
1.1 Wijzigingen
1.1.1 Achilles Bocholt
De 1ste kleur bij de dames doelvrouw is zwart. Paars is de reservekleur.

1.1.2 HC Atomix
Het secretariaat van HC Atomix (en HB Putte) wordt vanaf 23 april tot en met 30 april waargenomen door Marc
Goovaerts (voorzitter HC Atomix).
E-mailadres: marc.goovaerts2@telenet.be

1.2 Tornooien / Oefenwedstrijden
1.2.1 Handbalvereniging Margraten
Handbalvereniging Margraten organiseert haar 17e Heuvelland Veld Handbal Toernooi. Dit zal plaatsvinden op
zondag 11 september 2016 op de accommodatie van vv WDZ (Bocholtz).
Ook dit jaar kan er ingeschreven worden van E jeugd tem Senioren en recreanten. Zowel jongens als meisjes en
dames en heren.
Meer info vindt u op http://www.handbalverenigingmargraten.nl/index.php/heuvelland-toernooi/veldhandbaltoernooi
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2 VHV – BHB mededelingen
2.1 Verslag Algemene vergadering
VERSLAG STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING 2016
Vrijdag 25 maart 2016, 20h, Elewijt

Aanwezigen RvB. : W. Vos (Vz), A. Vertommen (Pm.), F. Soetaert, Freddy Lievens, P. De Mot, C. Claes, E. Dirckx
Secretariaat: E. Bal, G. Vertommen, K. De Backer, L. Panis, E. Dupain, L. Van Geneugden. J. Vonckx
Verontschuldigd: F. D’Hanis, B. Danhieux, F. Mulleners
1. NAZICHT VAN DE VOLMACHTEN (19u45 - 20u00)
2. AANTEKENING AANWEZIGHEDEN (20u00)
Aanwezig :
Regio AVB: Uilenspiegel HV, Welta, DHW Antwerpen, Olse Merksem, Brasschaat HC, HvH Zandvliet, Welta
Bonheiden, HC Noorden, HC Schoten, HC Atomix, GBSK, Leuven, HC Aarschot
Regio Limburg : Maasmechelen 65, Hubo Initia Hasselt, United Tongeren, HV Arena , Kr. Houthalen, DHC
Overpelt, DHC Meeuwen, Pentagoon Kortessem, QubiQ Achilles Bocholt, HHV Meeuwen
Regio Handbal Oost-West: Brabo Denderbelle, Attila Temse, Don Bosco Gent, HBC Dendermonde, Elita
Buggenhout, HBC Evergem, HKW Waasmunster, HC Eeklo, DHC Waasmunster, HKW Lokeren, HBC Izegem, Thor
Middelkerke, Desselgemse HC, Knack Roeselare, HC Olva Brugge
Vertegenwoordigd :
- Regio AVB: HC Duffel
- Regio Limburg : RS Gingelom, Sporting Nelo, HB Sint-Truiden, HV Lommel, Real Kiewit, HB Tessenderlo
- Regio Handbal Oost-West: A. Kortrijk
Afwezig :
- Regio AVB: KV Sasja
- Regio Limburg : /
- Regio Handbal Oost-West: Groot Berlare, Thor Middelkerke, DHT Middelkerke
Na de aantekening der tegenwoordigheid waren er 52 stemgerechtigde clubs aanwezig en vertegenwoordigd. Er
kunnen aanvankelijk dus 52 stemmen worden uitgebracht. De gewone meerderheid is 27 stemmen. De 2/3e
meerderheid is 35.
3. OPENINGSWOORD DOOR DE VOORZITTER
Beste handbalvrienden,
Het seizoen 2015-2016 is er een gebleken van verandering. Onze federatie onderging niet alleen een structurele
transformatie, ook de personeelsbezetting lijkt nog maar een beetje op die van een jaar geleden. Als bestuurders
hebben we onszelf als doel gesteld om de VHV op een meer bedrijfsmatige manier te laten werken en vooral om
jullie, onze clubs, meer return te geven. De initiële passen in die richting waren intens en zijn soms met vallen
en opstaan gepasseerd. Maar momenteel zijn we op een punt gekomen dat we de toekomst met steeds meer
vertrouwen tegemoet zien.
We hebben nu een voltijds medewerker die zich bezig houdt met de communicatie en de marketting van ons
Vlaamse handbal. Dit werpt zijn vruchten af door een steeds grotere exposure in de pers en een VHV businessclub
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die recent zijn eerste activiteit heeft gehad. Daarnaast hebben we ook de eerste stappen naar een verregaande
digitalisering van onze core-activiteiten gezet. Dit moet ervoor zorgen dat onze medewerkers in de komende
jaren steeds meer tijd ter beschikking gaan krijgen om ook “op het terrein” te kunnen bijdragen en meewerken
aan oplossingen voor de noden van al onze leden. Ook moeten deze stappen in de richting van extra private
financiering en een hogere interne efficiëntie ervoor zorgen dat we als federatie verder kunnen groeien in tijden
waren de institutionele budgetten steeds kleiner worden.
Afgelopen seizoen is ook het seizoen van een vernieuwde werking van onze nationale selecties. Naast de werking
van de Red Wolves hebben ook onze dames dit jaar opnieuw een, weliswaar beperkt, programma afgewerkt. En
ook de jeugd kwam aan bod met de jongens die een kwalificatietornooi spelen in juli en de meisjes die afgelopen
maand op tornooi zijn geweest in Georgië.
Daarnaast is er op breedtesport niveau ook een verdere groei te merken. Er zijn afgelopen seizoen weer nieuwe
(satelliet)clubs bijgekomen. Voor het eerst is er een club die G-handbal aanbiedt voor mensen met een
verstandelijke handicap en geeft onze federatie een initiatie rolstoelhandbal in samenwerking met to-walk-again.
Ik hoop in de komende maanden en jaren samen met alle actoren rond ons handbal verdere stappen te zetten om
onze sport steeds meer op de sportkaart te plaatsen.
Tot slot wil ik als voorzitter onze personeelsleden die gebleven zijn extreem bedanken voor de extra inspanningen
die zij geleverd hebben om de veranderingen die gebeurd zijn mogelijk te maken. Zonder jullie inzet was dit
alles niet mogelijk geweest!
Wim Vos
Voorzitter Vlaamse Handbalvereniging
De aanwezigen nemen een moment van stilte in acht ter nagedachtenis van de slachtoffers van de aanslag in
Brussel op 22 maart.

4. AANWIJZING VAN 2 STEMOPNEMERS
Er worden 2 stemopnemers aangewezen, Ingrid Beirnaert (DHC Waasmunster vzw) en Alberik Van Der Elst (HBC
Brabo Denderbelle vzw).
5. AANVAARDING NIEUWE CLUBS/ONTSLAG CLUBS
1.

Satellietclubs met moederclub (toegetreden leden)
1. 448 – Kampenhout (HC Atomix)
2. 447 – HC Kessel-Lo Tigers (HC Leuven)
3. 446 – Achilles Beek (Achilles Bocholt)

Toegetreden leden worden niet gestemd op de AV.
6. VERSLAG VAN DE COMMISSARISSEN
Dhr. Patrick Boes leest voor:
“Hiermee bevestigen wij, Patrick Boes en Eddy Reuvers, dat wij op 22 maart 2016 de boekhouding van de vzw
Vlaamse Handbalvereniging op onregelmatigheden hebben gecontroleerd. Na nazicht van balansen,
exploitatierekeningen, banksaldo’s en bewijsstukken verklaren we dat de boekhouding correct werd gevoerd en
de nodige documenten en stukken aanwezig zijn. Daarom beschouwen we boekhouding als correct en
dientengevolge stellen we voor de Raad van Bestuur te ontheffen”
7. FINANCIEEL VERSLAG EN GOEDKEURING VAN DE JAARREKENINGEN 2015
De Penningmeester geeft toelichting bij de jaarrekening en het resultaat, goedgekeurd door de RvB op 7 maart
2016 en per mail medegedeeld aan de clubs.
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Nieuw in 2015 was enerzijds de opstart met een volledig nieuw en meer volwaardig boekhoudpakket, Winbooks,
en anderzijds de volledige inbreng van de boekhouding van de regio’s in die van de VZW VHV.
Het operationeel resultaat van het boekjaar 2015 is negatief en bedraagt : -22.746,91 Euro. Dit is vrijwel
uitsluitend het gevolg van de daling van de overheidssubsidies voor het personeel en de werkingskosten. Voor het
overige kende de VHV een vrij normaal werkingsjaar op financieel vlak. De VHV blijft een financieel gezonde vzw
zowel wat betreft liquiditeit (ratio 2.5%) als wat betreft solvabiliteit (ratio 40,2 %). Wat betreft rendabiliteit is
het cijfer in 2015 negatief en zal met de nodige aandacht het aan de gang zijnde boekjaar 2016 worden opgevolgd.
Wat de resultaatsbestemming betreft wordt voorgesteld om het negatieve resultaat in mindering te brengen van
het bedrag van de overgedragen resultaten van de vorige boekjaren. Het mediafonds werd vereffend in 2015 en
in mindering gebracht van het eigen vermogen. Het bestemd fonds “vloer” (10.000 Euro) werd eveneens
onttrokken aan het eigen vermogen (wegens geen grondslag meer). Anderzijds wordt het bestemd fonds
“selectiewerking” verhoogd met 10.000 Euro zodat het fonds nu 20.000 Euro zal bevatten. De middelen van de
regio’s werden ingebracht in het eigen vermogen.
De Algemene Vergadering keurt de jaarrekeningen 2015 goed (1 stem tegen).
De Algemene Vergadering keurt de resultaatsbestemming 2015 unaniem goed.
8. ONTHEFFING VAN DE BESTUURDERS
De Algemene Vergadering ontheft de bestuurders unaniem.
9. ONTHEFFING VAN DE COMMISSARISSEN
De Algemene Vergadering ontheft de commissarissen unaniem.
10. JEUGDSPORTFONDS
Bij deze wil ik van de gelegenheid gebruiken om enkele boodschappen te geven vanuit het JSF. Ik ga geen droge
cijfers van het JSF opsommen, die vinden jullie in het jaarboek.
Binnenkort in april krijgen jullie te weten wat de nieuwe subsidiebedragen van het JSF zullen zijn voor het jaar
2016. Om misverstanden te vermijden, want ik begrijp dat het soms moeilijk is, zeker voor mensen die pas nieuw
zijn, zit het JSF als volgt in elkaar.
In april krijgt elke club een overzicht van de coëfficiënten of punten behaald tijdens het seizoen 2015-2016. Dat
wil zeggen, je werkt als club van 1 augustus 2015 tot en met 31 juli 2016. Hiervoor krijg je dus punten volgens
het reglement. Die punten staan vervolgens voor een bepaald subsidiebedrag. Dit subsidiebedrag dient de club
te verantwoorden van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016, financieel wordt er dus niet gewerkt volgens
het seizoen maar volgens het jaar. Wat houdt verantwoorden in : je doet van 1 januari tot en met 31 december
uitgaven voor de jeugdwerking volgens de bestedingslijst die in het reglement staat en je bezorgt ons vervolgens
de facturen.
Neem de bestedingslijst zeker eens goed door, want daar dienen we ons verplicht aan te houden. Wat
er niet opstaat of er niet in past, kan niet in aanmerking komen.
Heb je twijfel over iets, dan kan je me altijd even opbellen of mailen, dan ben je zeker. Want elk jaar
zijn er facturen die we niet kunnen aanvaarden. Vandaar dat we vorig jaar en we zullen dit opnieuw nog
eens herhalen, een lijst hebben gepubliceerd van wat niet aanvaard wordt als besteding, want er zijn
zulke zaken die soms bij meerdere clubs voorkomen. Lees deze ook eens goed.
Wij hebben in januari niet de tijd om bij elke club te gaan melden wat wel aanvaard werd en wat niet,
want wij moeten in een serieus tempo al die dossiers doornemen. Dien daarom zeker ook steeds meer
in dan het vooropgestelde subsidiebedrag.
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Wij raden bovendien aan om de bestedingen systematisch op te volgen. Ik heb weet van clubs die bv een map
hebben voor het JSF en daar altijd een kopietje in steken als het past in de bestedingslijst.
Waarom zeg ik dit? Omdat we zien dat er ieder jaar, doordat de subsidies ook stegen, meer en meer clubs zijn
die hun subsidiebedrag niet verantwoord krijgen en dat is natuurlijk erg jammer. Begin dus niet eind december
te zoeken tussen alle facturen en onkostennota’s om de JSF subsidies verantwoord te krijgen maar hou het
systematisch bij. En vooral ook, doe activiteiten met de jeugd, investeer in oefenmateriaal….Want er zijn clubs
die dit bijvoorbeeld heel weinig doen en uiteindelijk geld laten liggen.
Dit is één van de redenen waarom het beheerscomité een herverdeling van de subsidies heeft gedaan in januari,
maar ook daar zagen we dat enkele clubs dat bedrag niet meer verantwoord kregen. In de cijfers zie je dat er
dan nog een mooi bedrag in de pot zit. Dat heeft ook te maken met het feit dat we al te horen hadden gekregen
dat we voor 2016 voor de allereerste keer minder subsidies zullen krijgen. Dus daar moeten we rekening mee
houden voor de toekomst. In 2017 start ook een nieuwe Olympiade. We weten ook niet of dat subsidiebedrag dat
wij krijgen van de overheid (en wij krijgen als federatie in vergelijking met andere federaties véél), of dat
gehandhaafd blijft.
Ook het beheerscomité zal de nieuwe Olympiade voorbereiden. En het JSF zal dan ook aangepast/veranderd
worden. Daar is men momenteel mee bezig. Jullie zullen daar later nog info over krijgen.
Huldiging clubs, uitreiking sterren:
Clubs met 4 sterren:
HC Atomix
HC DB Gent
Hubo Initia Hasselt
Sporting Nelo
Achilles Bocholt
Clubs met 5 sterren:
HC Schoten
HV Uilenspiegel Wilrijk
Speciale vijf sterren worden uitgereikt aan Staf Vergauwen, voor zijn jarenlange inzet voor het Jeugdsportfonds
Ik wil tenslotte iedereen van harte bedanken voor de inzet die geleverd wordt voor de jeugdwerking. Ieder jaar
gaan we vooruit, ook al lijkt het soms zo niet, maar we hebben steeds meer ploegjes, meer spelertjes, meer
satellietclubs, we doen samen meer promotie-activiteiten, meer promotieverantwoordelijken… Jeugdwerking
is essentieel voor het voortbestaan van ons handbal en verdient dus al onze aandacht. Aan alle clubmensen,
trainers, ouders, helpende handen, en natuurlijk onze spelertjes een welgemeende dank en hopelijk kunnen we
samen verder groeien.
11. INDEXERING VAN LEDENBIJDRAGEN en NIEUWE BIJDRAGE
Conform de vroeger goedgekeurde en geldende regeling wordt voorgesteld om de ledenbijdragen 2016 aan te
passen met de indexering zoals van kracht in 2015, gemiddeld ongeveer 1,5 % , afgerond op werkbare bedragen
en zoals weergegeven in de beschikbaar gestelde tabel. Deze aanpassing wordt unaniem goedgekeurd.
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12. BEGROTING 2016
De penningmeester licht het begrotingsvoorstel voor 2016 toe. Het totaal van inkomsten en het totaal van de
uitgaven bedraagt telkens 1.017.700 Euro en hiermee is de begroting in evenwicht. De algemene vergadering
hecht unaniem haar goedkeuring aan dit voorstel. Er zal in 2016 bijzonder toegekeken worden om geen verder
negatief resultaat te boeken.
13. BEGROTING 2017
De penningmeester licht het begrotingsvoorstel voor 2017 toe. Het totaal van inkomsten en het totaal van de
uitgaven bedraagt telkens 1.033.500 Euro en hiermee is de begroting in evenwicht. De algemene vergadering
hecht haar goedkeuring aan dit voorstel.
14. AANWIJZING NIEUWE COMMISSARISSEN VOOR DE REKENINGEN 2016
De nieuwe commissarissen zijn Jos Jannis (DHC Overpelt) en Philippe Heylen (HC Leuven Tigers)
15. WIJZIGING STATUTEN
De voorgestelde wijziging in de statuten werden unaniem goedgekeurd.
16. VERKIEZING/ONTSLAG V/D LEDEN V/D RAAD VAN BESTUUR
Stemming:
Tim MOGAL (40), Jan STRYCKERS (44) en Marc VANDER MIERDE (28) worden verkozen tot bestuurders van de
VHV.
17. MEDEDELINGEN VAN DE VHV
Door Eric Dupain
Wie een half jaar geleden tegen mij gezegd had dat ik vandaag het woord zou nemen tijdens de algemene
vergadering van de handbalfederatie zou ik zot verklaard hebben … en kijk!
…
Ik dank jullie voor jullie aandacht.
18. CONTROLE VAN DE AANWEZIGHEDEN.
De Eric Dupain gaat over tot een 2° controle van de aanwezigheden.
Alle leden zijn nog aanwezig.
19. SLUITING VAN DE VERGADERING DOOR DE VOORZITTER
De VZ dankt iedereen voor hun komst, nodigt iedereen uit om nog een glaasje te drinken en sluit de vergadering.
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2.2 Verslag Raad van Bestuur: 1 februari 2016
Maandag 1 februari 2016, 20h, Elewijt Center, Tervuursesteenweg 564, Elewijt
Bestuurders : B. Danhieux, P. De Mot, E. Dirkx, F. Soetaert, W. Vos, C. Claes
Gecoöpteerd leden : T. Mogal, J. Stryckers, G. Tsakitzidis, M. Vander Mierde.
Ambtshalve: F. Mulleners (Chef scheidsrechter)
Verontschuldigd : F. Lievens, F. D’Hanis, A. Vertommen (Pm.)

AGENDA
1.

Opening door de Voorzitter
a.
Proficiat aan de Nederlandse dames voor het behalen van de zilveren medaille op het WK.
b.
Proficiat aan QubiQ A. Bocholt en Hubo I Hasselt voor het behalen van de F4 van de Beneleague.
c.
Proficiat aan Olse Merksem en HC Visé voor de toetreding tot de Beneleague.
d.
Proficiat aan Grace Hollogne voor de titel in 2e nationale heren.
e.
Bedankt aan Staf Vergauwen voor zijn jarenlange inzet in de vele commissies van de VHV.

2.

IT-planning VHV:
a.
De RVB geeft toestemming aan Laurens om een financieel plan op te maken betreffende de
investering in IT. Men gaat dus akkoord om verder onderzoek te doen naar mogelijke financiering
voor de IT
b.
Het digitaal wedstrijdblad wordt momenteel getest bij HV Arena. De pijnpunten worden
rechtstreeks besproken met Gert Morlion.

3.

Indeling cellen
a.
Administratief
1. Juridisch: Flor, Tim, Filip, Erwin
2. Financieel: Tim, Patrick, Freddy
3. Competitie: Christof, Marc, Flor, Bart Francois
4. Marketing en communicatie: Jan, Christof, Flor, Freddy
b.
Sportief
1. Breedtesport: Patrick, Marc, Freddy, Tim
2. Topsport: Bart, Filip, Giannoula, Jan
c.
Overkoepelend: Wim
1. Werkt het format uit hoe de cellen werken: toewerken naar doelen, rapporteren,…
d.
De trekkers van de cellen krijgen de rol om personen aan te trekken om te zetelen in hun cel.
e.
Jeugd- en damescommissies kunnen in de toekomst parallel blijven bestaan naast de cellen.
f.
Voorstel voor interregionale samenwerking via netwerkdagen

4.

KBHB-structuur
a.
In juni 2016 verhuist de KBHB normaal gezien naar de VHV. Momenteel heeft de VHV geen SecretarisGeneraal in functie. Het voorstel is om de administratieve taken van de KBHB meer continuïteit te
geven en de taken te verdelen onder VHV en LFH. Verder voorstel wordt uitgewerkt.
5. Beneleague:
a. Ter info: voorstel van de Nederlanders om de Beneleague in de toekomst met 8 ploegen per land
te spelen.
1. Pro: stevige structuur zowel op Beneleague niveau als op nationaal niveau
2. Contra: nivellering van spelers op niveau
b. Er is aan de clubs gevraagd of het eventueel mogelijk is om de huidige borgsom van de clubs te
laten staan en met het nieuwe inschrijvingsgeld de Beneleague een deel te vermarkten, met
eventueel een persoon in dienst van de Beneleague. Het voorstel wordt verder getoetst.
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6. De evaluatie van Erwin betreffende competitiestructuren, zal worden meegenomen in de cellen
7. Voorstel agenda AV
a. Geen afleessessies, maar een attractieve vergadering is gewenst
b. 3 mandaten vacant stellen <> 4 gecoöpteerde
1. Statuten wijzigen
2. Reglementen wijzigen
c. Commissarissen moeten afspraak maken met Els en Andre om de rekeningen te controleren
(Reuvers Eddy, Boes Patrick 22 maart)
8. Varia
a. JSF:
1. Herberekeningen waren nodig na de verantwoording van de clubs. Er zal alsnog een
overschot aan de kant worden gezet.
2. Niet overal worden (voldoende) jeugdscheidsrechtercursussen georganiseerd. Indien dit
niet kan worden opgelost, wordt er gedacht om dit item te verwijderen uit het JSF. Men
tracht alsnog dit probleem op een andere manier op te lossen (betere organisatie).
b. Business-club: bestuurders worden uitgenodigd om allen op zoek te gaan naar partners die
interesse hebben in dit project.
c. Toelichting nieuw decreet sport
d. Gentlemen agreement: Frankrijk, Spanje, België voor EK 2020/2022
e. Nieuwe sportvloer homologeren: volledig uitleggen
f. Beker van België:
1. Operationele zaken melden aan Jelle en Eric: VIP-eten, tijdens wedstrijd dames,
veiligheid,…
2. Koppelverkoop niet mogelijk wegens dubbele bandjes
g. Mediafonds: regeling voor uitkering gelden moet worden uitgewerkt.
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2.3 Verslag Raad van Bestuur: 7 maart 2016
Maandag 7 maart 2016, 20h, Elewijt Center, Tervuursesteenweg 564, Elewijt
Bestuurders: C. Claes, B. Danhieux, F. D’Hanis, P. De Mot, F. Lievens, F. Soetaert, W. Vos
Gecoöpteerd leden : T. Mogal, M. Vander Mierde
Ambtshalve: F. Mulleners (Chef scheidsrechter), A. Vertommen (Pm.)
Personeel: E. Dupain, J. Vonckx, L. Panis, E. Bal, K. De Backer, G. Vertommen
Verontschuldigd: L. Van Geneugden, G. Tsakitzidis, J. Stryckers, E. Dirkx

AGENDA
1. Opening door de Voorzitter
a. Gecondoleerd aan Gerrit en Andre Vertommen met het verlies van hun
grootmoeder/schoonmoeder
b. Succes gewenst aan de M19 in Georgië
2. Structuur cellen VHV (RvB & personeel)
a. Toelichting door de VZ (zie powerpoint)
b. Bemerkingen bestuurders en personeel:
1. Subdoelen zijn zeker noodzakelijk indien men doelen op langere termijn wil behalen
2. Financieel wordt het een uitdaging om reeds op korte termijn klaar te zijn om het
nieuwe decreet op te vangen
3. Positieve, realistische, ambitieuze doelen stellen
4. Aandacht voor sportclubondersteuning bij de subdoelen
5. Medische cel onderbrengen in het sporttechnische gedeelte
6. Aandacht voor het koppelen tussen de cellen, zodat er geen eilandjes gevormd worden
7. Taken binnen de cellen en de regio’s afstemmen op elkaar
8. (Sub)doelen evalueren op basis van harde cijfers, zodat beslissingen beter worden
gefundeerd. Hierbij kunnen zeker externe partners worden betrokken.
9. Steun zoeken bij werkingen zoals VSF en Vlabus
10. Gelijkaardige federaties zoeken voor samenwerkingsmogelijkheden te bekijken
(korfbal, baseball…)
11. Bevoegdheden van de cellen tov de RvB: beslissingen binnen en cel mogen niet volledig
worden overgedaan binnen de RvB. De RvB kan wel bepaalde punten verder laten
uitwerken of afkeuren.
3. Structuur KBHB
a. Toelichting door Bart en Filip
b. Bemerkingen:
1. Op welke termijn kunnen we deze structuur inpassen?
c. Akkoord binnen de RvB om de administratieve zaken/SG van de KBHB gedurende onbepaalde
duur vast te zetten ipv afwisselen VHV/LFH om de drie jaar.
4. Voorbereiding Statutaire Algemene Vergadering
a. Kandidaturen
1. Tim Mogal: Goedgekeurd
2. Marc Vander Mierde: Goedgekeurd
3. Jan Stryckers: Goedgekeurd
b. Wijziging statuten (zie bijlage): aanpassingen worden nog toegevoegd ter goedkeuring
c. Financieel
1. Uitleg van de balans door Andre
1. Provisie van 5000 Euro ‘geboekte waardeverminderingen’: terug opnemen
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2. Wat is het effect van de Regio’s in de boekhouding van de VHV, aangezien er
geen balansen zijn overgenomen van de Regio’s?: kosten van 2014 die nog zijn
binnengekomen in 2015.
3. Bestemde fondsen terugkeren moet worden goedgekeurd door de AV en komen
in de reserves van de VHV en niet in het resultaat.
4. Mediafonds: mag worden uitbetaald op 2015, dit komt in de kosten en worden
teruggedraaid tegen het eigen vermogen.
5. Fondsen bestemd voor de clubs duidelijk weergeven op de AV: vb. andere
bestemde fondsen (JSF), mediafonds… Ook de gelden van de Regio’s.
6. Jaarrekeningen moeten worden neergelegd, en alvorens worden goedgekeurd
door de AV
2. Er zal een officieel schrijven gericht worden aan alle Penningmeesters van de Regio’s,
om geen betalingen te doen, zonder de stukken voor te leggen.
3. Waarderingsregels: zullen worden opgesteld in de komende financiële cel.
5. Code of conduct
a. Manier van communiceren naar de buitenwereld: RvB, Personeel, netwerking
6. Varia
a. Digitaal wedstrijdblad werkt nog steeds niet naar behoren. Het systeem van de Beneleague
werkt wel goed. Het systeem van de EFH werkt ook zeer goed. Contact met deze externen is
ook aan te raden.
b. Play-off Regio dames: driehoekstornooien zullen gespeeld worden volgens het systeem van 2 x
20’
c. Regio’s boeken grote overschotten. Dit komt mede door een eerste voorzichtig jaar in het
nieuwe boekhoudsysteem.
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2.4 1/3e regel voor testwedstrijden Liga Dames
Overgangen tussen de diverse reeksen op VHV niveau en tussen VHV en KBHB niveau
Spelers die uitkomen in de VHV reeksen kunnen onbeperkt aan rangverhoging (spelen in een andere ploeg van
dezelfde club in een hogere reeks) doen.
1/3de regel.
Zij kunnen evenwel niet meer aan rangverlaging doen indien zij reeds aan meer dan 1/3 van de wedstrijden bij
de hoger spelende ploeg hebben deelgenomen. Hiervoor worden de wedstrijden in aanmerking genomen gespeeld
bij de hoger spelende ploeg op het moment van effectief aantreden bij de lager spelende ploeg (“real time”).
Uitzondering
Maximum vier spelers die de leeftijd van 22 jaar niet bereikt hadden op 1 januari van het jaar van de
seizoensaanvang, kunnen per speelweekend meerdere wedstrijden betwisten bij de senioren, onafhankelijk van
de 1/3 regel zoals hiervoor beschreven. Het gaat om overgangen tussen twee seniorenploegen van dezelfde club
op VHV niveau, of tussen het VHV en het KBHB niveau, of tussen het VHV niveau en de BENE-League. Het
speelweekend wordt “real time” bekeken, behalve indien de wedstrijd herspeeld moet worden, en beslaat het
weekend (zaterdag en zondag) en desgevallend de daaraan direct voorafgaande weekdagen waarnaar een
wedstrijd vervroegd kan worden.
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2.5 Bijscholing 1 mei: Peter Kovacs
OBSERVATIE EN ANALYSE VAN WEDSTRIJDEN
Op 1 mei, gelijktijdig met het Interregionaal tornooi voor J16 en M16-selecties te Louvain-la- Neuve, ontvangt de
KBHB, met ondersteuning van de EHF, Peter Kovacs voor een trainersbijscholing.
Peter Kovacs, Hongaars oud-international en gerenommeerd trainer, is momenteel lid van de ‘Methods
Commission’ van de EHF en doorkruist heel Europa als docent tijdens trainersbijscholingen en top coaches
seminars…. Daarnaast is hij ook verantwoordelijk voor de analyses van de Europese kampioenschappen bij de
heren en dames.
Deze bijscholing vindt gelijktijdig plaats met het Interregionaal tornooi voor J16 en M16selecties in Louvain-laNeuve.
Wanneer : zondag 1 mei 2016
Waar : Complex sportive du Blocry, Place des sports 1, Louvain-la- Neuve (auditoire Coubertin 01)
Programma: 10u-17u :
 Vanaf 9u30 : welkom met koffie
 10-12u Theorie
 12-14u Pauze
 14-17u Theorie en praktijk
 Voor de praktijk kan er gebruik gemaakt worden van observaties van de regioselectiewedstrijden: Place
des sports 1 (5’ te voet)
Niveau bijscholing : trainer A,B-niveau
Erkend voor trainerslicenties A, B (10 credits) en sporttechnische coördinatoren
Inschrijvingsgeld : 25 euro, ter plaatse te betalen.
Inschrijvingsdatum : tem 29/04/2016 (16u).
Inschrijven via volgende link : http://goo.gl/forms/9il7ON3bh2
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2.6 IRT: Louvain-La-Neuve 1 mei 2016
Adres: Place des sports, 1 – 1348 Louvain-La-Neuve
TERRAIN PARQUET
10h30 Echauffement
11h00 Oost West – Liège (GARCONS)
11h30 BH – AVB (GARCONS)
12h00 U16 LUX - Limbourg (GARCONS)
12h30 AVB – Liège (GARCONS)
13h00 U16 LUX - Oost West (GARCONS)
13h30 BH – Liège (GARCONS)
14h00 Limbourg - AVB (GARCONS)
14h30 U16 LUX - Liège (GARCONS)
15h00 Limbourg – BH (GARCONS)
15h30 Oost West – AVB (GARCONS)
16h00 Liège – Limbourg (GARCONS)
16h30 AVB – U16 LUX (GARCONS)
17h00 Limbourg – Oost West (GARCONS)
TERRAIN BLEU
10h30 Echauffement
11h00 Oost West – U16 LUX (FILLES)
11h30 Liège – Limbourg (FILLES)
12h00 U16 LUX – AVB (FILLES)
12h30 Liège – Oost West (FILLES)
13h00 Limbourg – AVB (FILLES)
13h30 U16 LUX – Liège (FILLES)
14h00 Oost West – AVB (FILLES)
14h30 U16 LUX – Limbourg (FILLES)
15h00 AVB – Liège (FILLES)
15h30 Oost West – Limbourg (FILLES)
16h00 U16 LUX – BH (GARCONS)
16h30 Oost West – BH (GARCONS)
MATCH = 25’ (zonder tijdstop) + 1 time-out (1’)
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3 Wedstrijdinformatie
3.1 Programma weekend 30-04/01-05-2016
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4 Scheidsrechters, waarnemers en tafelofficials
4.1 Weekend 7/8-05-2016
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