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Freddy opent de vergadering.

1. Verslag Vorige Vergadering
6.2

Het attest voor de bijscholing met Jef Brouwers kan door de clubs op eenvoudige aanvraag
verkregen worden bij Raoul Cornelis. Het PSCA heeft een aanwezigheidslijst.
Het verslag van de vergadering van 13 december 2012 wordt goedgekeurd.

2. Regio
2.1.

2.2.

De toestand voor wat betreft de organisatie van de regio’s blijft onduidelijk. De VHV heeft zijn
ronde langs de provincies gemaakt, maar verder dan een opsomming van standpunten van de
PC’s is er voorlopig nog geen nieuws. Hiermee gepaard dient eveneens het wegvallen van de
provinciale subsidies meegenomen worden. Maar de vraag blijft natuurlijk, wat is de
toekomstvisie van de VHV.
Er is nood aan een actieplan. Als eerste stap zou elk provinciaal comité een lijst kunnen
opstellen met de taken die ze in de toekomst willen doen en welke ze kunnen doen. Daarnaast
kunnen een aantal voorstellen uitgewerkt te worden naar de VHV toe voor wijziging van de
werkwijze van de PC’s en de relatie met de VHV. De hieronder opgesomde items zijn het
resultaat van een eerste denkoefening, maar dienen zeker uitgewerkt en aangevuld te worden:
 Gebruik maken van de centraal beschikbare systemen en applicaties voor het beheer van en
de werking het PC.
 Aanpassen van de database zodat ook andere competitievormen ondersteund worden (oa.
pupillen in de regio Antwerpen/Vlaams-Brabant).
 Nodige toegangen voorzien voor de PC’s (ev. enkel secretaris) voor het opstellen en
uitvoeren van bepaalde zoekopdrachten in de database, bijvoorbeeld in de ledenlijsten.
 Overhevelen van het beheer van de regio-competities naar VHV.

2.3.

 Hervorming opleiding tijdwaarnemer/wedstrijdsecretaris naar analogie van het rijexamen,
waarbij de kandidaten enkel een examen dienen af te leggen, eventueel aangevuld met een
bijkomende praktische proef tijdens een competitiewedstrijd.
Ook de VHV kan niet blijven afwachten. Het regio-project is nu een half jaar onderweg, maar in
de reglementen is er enkel sprake van provinciale comités.
Verder moet de VHV zich beraden over de rechtsgeldigheid van de werking van de PC’s. Deze
zijn een onderdeel van de vzw, maar hoe worden bijvoorbeeld onderstaande punten
geïntegreerd in het geheel:
 Financiële verantwoordelijkheid van de PC’s, de integratie van de financiële resultaten in de
resultaten van de vzw, de daarmee gepaard gaande verplichtingen.

2.4.

 Ander verantwoordelijkheden, zoals bijvoorbeeld het aangaan van engagementen in naam
van een PC, als onderdeel van een vzw..
André wenst, als zijnde algemeen penningmeester van de VHV, rond de tafel te zitten met alle
penningmeesters om bovenstaande punten te bespreken. Misschien is het ook aangewezen dat
de voorzitter en /of secretaris aanwezig is.
André zal een datum voorstellen in de loop van de maand februari.
Actie: AVT

3. Scheidsrechters
3.1.
3.2.

Het PSCA drukt de wens uit om ook de scheidsrechters te betrekken bij de bijscholing rond
positief coaching.
Het PSCA benadrukt dat de VHV minimum 6 lesuur vereist voor het behalen van de legitimatie
voor tafelzitter. Het voorstel van het PCA (zie ook 2.2) is maar een voorstel en zal, indien het
aanvaard wordt, inderdaad tot wijzigingen in de reglementen leiden.

Voorzitter ai:
Rudi Sas – Sanderusstraat 30 – 2018 Antwerpen
Secretaris:
Erwin Dirkx – Groenlaan, 6 – 2950 Kapellen
Penningmeester: Marcel Matthijnssens – Galgenveld, 45 – 2940 Stabroek
Website PCA: www.handbalantwerpen.be
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4. Competitie
4.1.

4.2.
4.3.

4.4.
4.5.

Voor de deelname aan de play-offs en play-downs bij miniemen, pupillen, en welpen, wordt
besloten dat er geen rekening wordt gehouden met het statuut van de ploeg, maar enkel
gekeken wordt naar de behaalde resultaten. Deze keuze wordt bewust genomen, om het
sportieve te laten primeren.
Play-Off: de eerste 3 geklasseerde ploegen van de reeks Noord spelen uit en thuis tegen de
eerste 3 geklasseerde van de reeks Zuid.
Play-Down: de ploegen gerangschikt vanaf de vierde plaats en lager van de reeks Noord spelen
uit en thuis tegen de ploegen gerangschikt vanaf de vierde plaats en lager van de reeks Zuid.
In de play-down miniemen worden twee extra speeldagen toegevoegd, zodat ook hier alle
ploegen uit reeks Noord tegen alle ploegen uit reeks Zuid kunnen spelen.
Voor deelname aan de Vlaams jeugdeindronde pupillen zullen enkel de eerste twee P-ploegen
in de rangschikking in aanmerking komen, ongeacht of ze uitkomen in de play-off dan wel in de
play-down. Zowel Antwerpen als Vlaams-Brabant mogen twee ploegen afvaardigen.
Voor het bepalen van de provinciale kampioenen zullen enkel de onderlinge resultaten van alle
wedstrijden van de P-ploegen in rekening gebracht worden.
In de reeksen miniemen, pupillen, en welpen, dienen alle uitgesteld wedstrijden ten laatste in
het weekend van 9 en 10 februari gespeeld te worden.
Er zal een forfait uitgesproken worden voor die club die niet tot een overeenstemming kan
komen met de tegenstander.

5. Financiën
5.1.

5.2.
5.3.

5.4.
5.5.

Gezien het wegvallen van de steun van het Camille Paulus-fonds voor het project rond de
opleiding en begeleiding van de jeugdscheidsrechters, toch 1250,0 euro, vraagt het PSCA voor
volgend jaar een extra budget van 500,00 euro. Dit wordt unaniem aanvaard en zal door Marcel
opgenomen worden in de begroting.
Actie: MMA
Marcel vraagt met aandrang de nodige gegevens over de uitgeschreven boetes, zodat hij de
facturen naar de clubs kan uitsturen.
Actie: PDM
De balans 2012 vertoont een aanzienlijk overschot. Oorzaken zijn de verminderde kosten voor
de werking van de selecties, het laattijdig factureren van boetes met betrekking tot 2011, en een
subsidies voor de betaling van de initiators in het fameuze project rond initiaties in het lager
onderwijs.
Daarom zal er een voorziening aangelegd worden die het wegvallen van de provinciale
subsidies voor een deel kan opvangen.
Actie: MMA
Boetes uitgeschreven aan clubs die aantreden in een regio-competitie of een jeugdcompetitie
beheerd door een provinciaal comité worden betaald aan dat PC waaronder de club ressorteert.
Vraag van Uilenspiegel in verband met de boete voor een official die niet meer aangesloten was
ten gevolge ontslag door de vorige club. Alle ontslagen worden in Handbal 7 gepubliceerd. Het
is de taak van de secretaris om dit op te volgen.
Patrick zal dit aan Uilenspiegel antwoorden.
Actie: PDM
Tim merkt op dat dit aansluit bij de verantwoordelijkheid van de secretaris in verband met de
opvolging van de rode kaarten.

6. Promotie
6.1.

6.2.

Na het geven van een aantal initiaties door Gerrit Vertommen zijn er in Heist-op-den-Berg een
20-tal geïnteresseerden opgedaagd. Gerrit heeft contact opgenomen met Guy De Rijcke, een
ex-handballer.
In Heist-op-den-Berg staat een nieuwe sporthal, de enige in heel de provincie Antwerpen met
twee handbalvelden naast elkaar. Dit kan van pas komen voor de organisatie van een
eindronde of de welpen- en pagadders ontmoetingsdag.
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7. Varia
7.1.

7.2.
7.3.

Donderdag is voor Tim geen geschikte dag om te vergaderen. Daarom vraagt hij aan de beide
PC’s om te overwegen naar een andere dag uit te wijken. Indien dit niet mogelijk is, zal Tim zijn
engagement naar het PCA dienen te herzien.
De vergadering van donderdag 14 februari kan niet doorgaan in De Ploan in Mechelen. André
kijkt of Wespelaar kan, anders verhuist de vergadering naar Keerbergen.
Actie: AVT
Gezien de gezamenlijke vergaderingen PCA/PCVB zijn er altijd een aantal personen die na de
vergadering nog een heel eind moeten rijden. Daarom vraagt Erwin met aandrang om als doel
te stellen de duur van de vergaderingen te beperken tot 2 uur. Dit zal de nodige inspanningen
vragen van alle deelnemers:
 het verslag grondig lezen
 de vergadering grondig voorbereiden
 de agenda strikt volgen

7.4.

 eventueel bijkomende punten tijdig op de agenda laten plaatsen
Taken en vragen die geen betrekking hebben op de vergadering dienen voor of na de
vergadering afgehandeld te worden.
Het verslag van de vergadering zou ten laatste 2 weken na de vergadering moeten verzonden
worden.

Freddy sluit de vergadering.

Volgende Vergadering


donderdag 14 februari – Vergadering PCA/PCVB – Den Dijk, Wespelaar, of sporthal Keerbergen



dinsdag 19 februari – Algemene Vergadering PCA – SportOase, Brasschaat



donderdag 21 maart – Vergadering PCA/PCVB – De Bist, Wilrijk



vrijdag 22 maart – Algemene Vergadering VHV
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