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Rudi opent de vergadering.

1. Verslag Vorige Vergadering
Het verslag van de vergadering van 17 januari 2013 wordt goedgekeurd.

2. Regio
2.1.

2.2.

Het UC van de VHV heeft blijkbaar een brainstorming gehouden over het regio-project. Patrick
merkt op dat de regionale selectiewerking niet mag verward worden met een eventuele
hertekening van de lokale niveaus. Het PCA en PCVB zijn van oordeel dat wat nu goed loopt
niet naar de VHV dient overgeheveld te worden. Voorbeelden zijn de regionale samenwerking,
de organisatie van de competities, en de werking van de beide scheidsrechter comités.
Er is nood aan een actieplan. Om te starten zullen alle leden van beide PC’s een eerste lijstje
opstellen, met daarin de kerntaken die volgens hen de PC’s toekomen, welke bevoegdheden de
PC’s dienen te krijgen, en welke taken beter op een ander niveau kunnen afgehandeld worden.
Indien mogelijk, hoe één en ander gefinancierd kan/dient te worden. Iedereen bezorgd zijn lijstje
ten laatste één week voor de volgende vergadering aan Erwin.
Actie: iedereen
Erwin zal alle lijstjes samenvoegen en doorsturen, zodat dit op de volgende vergadering kan
besproken worden.
Actie: EDI
Eventueel kan deze lijst daarna ook aan de VHV overhandigd worden, als een mogelijke
leidraad.

3. Scheidsrechters
3.1.

Het PSCA organiseert zijn halfjaarlijkse verplichte bijscholing op zondag 10 maart.

4. Competitie
4.1.

4.2.

4.3.
4.4.

4.5.

Sommige clubs klagen dat ze onvoldoende geïnformeerd zijn voor de nacompetities bij
miniemen, pupillen, en welpen. Of dat de data meermaals werden veranderd. Er heeft zich
inderdaad één probleem voorgedaan bij de publicatie van de kalenders van de nacompetities,
maar de speeldata werden al gecommuniceerd in juli en bevestigd in september, en de
reeksindeling kan geconsulteerd worden op de website van het PCA.
De dames regiowedstrijd Uilenspiegel – Duffel van 27 januari werd op het allerlaatste moment
uitgesteld, zonder dat het PCA op de hoogte werd gebracht. Zoals voorzien in de reglementen
verliezen beide clubs de punten. Aangezien de scheidsrechters al onderweg waren, en de
begeleider zelfs in de sporthal was, wordt de zaak doorgegeven aan het Sportcomité. Actie: EDI
Erwin zal nogmaals contact opnemen met de VHV om te vragen om tegen volgend seizoen, de
uitslagen van pupillen en welpen te kunnen ingeven.
Actie: EDI
Volgens Staf worden de uitslagen niet consequent genoeg ingevuld op de website. Patrick geeft
toe dat er de laatste tijd wat problemen zijn geweest, maar wijst er ook op dat de clubs nog
steeds de te volgen procedure niet correct toepassen. Zo worden nog steeds veel uitslagen
gemeld op het verkeerde email-adres (het privéadres van Patrick in plaats van het speciaal
aangemaakte PCA-adres).
Een correcte communicatie is dus wel een voorwaarde. Misschien moeten we hier strenger
optreden en niet correct gemelde uitslagen op dezelfde wijze beboeten als niet gemelde
uitslagen. Dit zal op te Algemene Vergadering nog eens benadrukt worden.
Actie: EDI
De opsplitsing in groep Noord en Zuid is geografisch gebeurd. Om elke reeksen evenwaardig
samen te kunnen stellen, spelen sommige ploegen van een club echter niet noodzakelijk in de
zelfde groep. Het gaat dan voornamelijk om clubs die zich in het zuiden van groep Noord
bevinden. André stelt voor, om na de inschrijvingen, de clubs te consulteren met de vraag of ze
vrijwillig willen uitkomen in de groep Noord dan wel de groep Zuid. Op basis daarvan zal dan de
reeksindeling gebeuren, maar wel met dien verstande dat in elke groep ongeveer evenveel
ploegen dienen uit te komen.
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4.6.

4.7.

4.8.

André en Erwin zullen de clubs aanschrijven met de vraag of zij een pupillenmeisjes ploeg
hebben die eventueel wil deelnemen aan de VHV eindronde. Indien er meer dan 3 ploegen zijn
in een provincie, dient er nog een provinciale eindronde opgezet te worden.
Actie: AVT/EDI
Het PC Antwerpen dient dit jaar de VHV Eindronde pupillenmeisjes te organiseren. Om reden
van promotie zal er dit maal niet direct aan één van de mogelijk deelnemende clubs gevraagd
worden om de organisatie op zich te nemen. Zie ook punt 6.1.
Er blijken gesprekken aan de gang tussen VHV en LFH over een mogelijk verschuiven van de
leeftijdscategorieën bij de jeugd. Hierdoor zouden alle groepen één jaar opschuiven. Beide PC’s
zijn verwondert hiervan niet op de hoogte te zijn. Ook de clubs weten van niks. Gezien de
impact van zo een beslissing, clubs zijn al gestart met de voorbereiding van volgend seizoen,
en het feit dat dit soort veranderingen waarschijnlijk door de Algemene Vergadering van de
VHV dient goedgekeurd te worden, wordt aangedrongen om hier zo snel mogelijk duidelijkheid
over te scheppen. André zal de VHV contacteren.
Actie: AVT

5. Financiën
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Van de boetes van de eerste helft van de competitie werd enkel september gefactureerd aan de
clubs. Patrick zal via Karin aan Marcel zo snel mogelijk de volledige gegevens voor de periode
oktober tot en met december bezorgen. Zie echter ook punt 5.2.
Vandaag stuurt de thuisclub de wedstrijdbladen enkel naar het eigen PC. Aangezien clubs
beboet worden door het PC waaronder ze ressorteren, duurt het nu soms te lang voor de
boetes gecommuniceerd kunnen worden. Daarom dient de controle van de wedstrijdbladen
verder aangepast te worden. De clubs zullen gevraagd worden, om met onmiddellijke ingang,
het origineel wedstrijdblad naar het eigen PC te sturen, en een kopij aan Karin Van Thielen. Het
verdient de voorkeur om het origineel te scannen en per mail aan zowel Patrick, Karin, als
André te bezorgen
De website van de VHV biedt de mogelijkheid om naast de uitslagen ook de onkosten van de
scheidsrechters in te geven. Er zal gevraagd worden aan Karin om deze gegevens in te vullen
op basis van de wedstrijdbladen. Er dient nog wel bekeken te worden hoe die informatie daarna
kan gebruikt worden voor de compensatiekas.
Actie: EDI
Eind 2012 werd een subsidie ontvangen van de provincie Antwerpen voor de betaling van de
initiators in het project rond initiaties in het lager onderwijs. Dit kan eventueel aangewend
worden voor clubs die zelf initiaties hebben georganiseerd.
Erwin zal alle clubs aanschrijven met de vraag een overzicht te geven van alle initiaties die ze
tot nu toe georganiseerd hebben, aangevuld met de nodige bewijzen. Er zal dan bekeken
worden of en hoe het geld van de provincie onder deze clubs kan verdeeld worden. Actie: EDI
De balans 2012 en de begroting 2013 van het PCA worden besproken. Marcel zal nog een paar
kleine aanpassingen doorvoeren, en dan de gegevens bezorgen aan Erwin voor gebruik op de
Algemene Vergadering van 19 februari.
Actie: MMA

6. Promotie
6.1.

6.2.

Na de positieve resultaten van de initiaties Heist op den Berg, heeft André contact gehad met
een aantal ex-handballers uit die regio. Mogelijk hebben zij voldoende interesse om een
eventueel initiatief zoals een jeugdkern of nieuwe club met te helpen opstarten.
Er wordt dan ook voorgesteld om de VHV eindronde pupillenmeisjes in Heist op den Berg te
organiseren. André legt de nodige contacten.
Actie: AVT
Rudi heeft contact genomen met Freek Onzia in verband met de bijscholing rond “Positief
Coaching”. De vraagprijs is normaal 150,00 euro per ½ dag. Rudi bespreekt het tarief voor een
bijscholing van maximaal 2 uur.
Actie: RSA
Freek zal op de volgende vergadering een toelichting komen geven. Erwin voorziet dit punt op
de agenda.
Actie: EDI
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7. Varia
7.1.

De afspraak van 20 september 2012 wordt bevestigd. Het is de secretaris van het PC waar de
maandelijkse PCA/PCVB vergadering doorgaat, die instaat voor het opstellen van de agenda
en het uitsturen van de uitnodiging.
Actie: AVT/EDI

Freddy sluit de vergadering.

Volgende Vergadering


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



vrijdag 22 maart – Algemene Vergadering VHV
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