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Vlaamse Handbalvereniging
Provinciaal Comité Antwerpen
Verslag van de vergadering van donderdag 14 februari 2013

Rudi opent de vergadering, en verwelkomt Freek Onzia, Beheerder Sportclubondersteuning en
Coördinator Diversiteitsmanagers bij Antwerpen Sportstad vzw.

1. Workshop Freek Onzia
1.1.

Het doel van het PCA en PCVB is de organisatie van een workshop rond groepsvorming, of
team building: hoe vermijden of beperken dat zwakkeren uitgesloten worden, met mogelijk drop
out tot gevolg, maar tegelijkertijd, hoe de statusvorming van toppers afremmen.
Freek schets dat groepsvorming niet hetzelfde is als een topteam bouwen, de visie is immers
iedereen moet meekunnen en moet plezier beleven, maar dat winnen wel één van de mogelijke
gevolgen van een positieve groep kan zijn. Daarom wil hij zich richten op volgende
onderwerpen: groepsdynamica, het elkaar leren kennen, en de methodieken voor
groepsvorming, die afhankelijk zijn van de leeftijden, maar ook van de groep en de individuen.
Tram building vraagt tijd, dus uiteraard moet rekening gehouden worden met de invloed op de
beschikbare trainingstijd.
De doelgroep is in de eerste plaats de (jeugd)trainers, maar ook begeleiders en bestuursleden
spelen een rol in de groepsvorming.
Als mogelijke datum wordt vrijdag 3 mei naar voorgeschoven, met als alternatief vrijdag 26 april.
Freek bezorgt een korte tekst aan voor de uitnodiging aan Rudi.
Rudi legt een zaal vast in Het Huis van de Sport, en Erwin stuurt een uitnodiging naar alle clubs
in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant, en naar de VHV en de Sportdienst van de
Provincie Antwerpen.
Actie: RSA/EDI

1.2.
1.3.

2. Verslag Vorige Vergadering
Het verslag van de vergadering van 14 februari 2013 wordt goedgekeurd.
Er dient wel werk te maken van punt 5.4. Erwin zal een rondvraag uitsturen naar de door de clubs
uitgevoerde initiaties.
Actie: EDI

3. Verkiezing Bestuurders
Na de verkiezingen door de respectievelijke Algemene Vergaderingen, worden de volgende
bestuursmandaten toegewezen:
PC Antwerpen:
•

Voorzitter: Rudi Sas

•

Secretaris: Erwin Dirkx

•

Penningmeester: Marcel Matthijnssens

• Competitieleider: Patrick De Mot
PC Vlaams-Brabant
•

Voorzitter: Freddy Lievens

•

Secretaris: André Vertommen

•

Penningmeester: Luc Synquintyn

4. Verslag Algemene Vergadering
4.1.
4.2.

Het verslag van de Algemene Vergadering van het PC Antwerpen van 19 februari 2013 wordt
goedgekeurd.
Het verslag van de Algemene Vergadering van het PC Vlaams-Brabant van 19 februari 2013
wordt goedgekeurd.

5. Scheidsrechters
5.1.

De scheidsrechters hebben op het laatste moment afgemeld, er is dus niemand aanwezig.
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Erwin Dirkx – Groenlaan, 6 – 2950 Kapellen
Penningmeester: Marcel Matthijnssens – Galgenveld, 45 – 2940 Stabroek
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6. Regio
6.1.

Er werd vanuit de VHV een discussienota over het regioproject ontvangen. Hoewel het
waarschijnlijk niet zo bedoeld is door de opsteller(s), willen de leden van het PCA en PCVB
benadrukken dat er geen sprake kan zijn van een feitelijke vereniging. De regiobesturen
moeten als comité deel uitmaken van de vzw, en aldus ook in het organogram voorkomen.
6.2. De nota opgesteld door Erwin op basis van de door de leden aangereikt gegevens wordt
uitgebreid besproken.
6.2.1. De regio’s dienen een bepaalde mate van autonomie te behouden. Dit werkt in de meeste
gevallen goed. De clubs zijn tevreden, omdat de lokale besturen dichter bij de clubs staan,
en zich daardoor ook flexibeler kunnen opstellen. Wel moet er getracht worden om de clubs
meer te betrekken bij de werking van de provincies en regio’s.
6.2.2. Gezien het beperkt aantal reeksen, is het misschien interessanter om alle competities voor
senioren over te hevelen naar de VHV. De regio’s kunnen zich dan richten op de jeugd.
Een alternatief kan zijn om in de regioreeksen enkel R-ploegen te laten uitkomen. Alle
P-ploegen spelen automatisch in liga of hoger. Dit biedt de regio’s meer flexibiliteit.
6.2.3. De regio’s dienen op lokaal niveau te werken, daarbij de werking van de VHV
ondersteunend. Dit wil ook zeggen dat, zolang de miniemenselectie een VHV-materie is, er
lokaal wel sprake kan zijn van een pupillenselectie, maar niet van een kadettenselectie.
6.2.4. De nadruk dient te liggen op “wat het RC beter kan doen, moet men door het RC laten
doen”. Hierbij dient wel, en in de mate van het mogelijke, meer gerekend kunnen worden op
ondersteuning vanuit de VHV. We denken hierbij aan het beter afstemmen van de gebruik
van de database op de noden van de regio’s, zowel voor het beheer van de competities als
de leden, en het model voor het financieel beheer.
6.2.5. Erwin heeft een eerste overzicht voorbereid dat een zicht geeft op de inkomsten en uitgaven
van het PCA van de laatste 6 jaar. Hierin blijkt duidelijk dat de belangrijkste bronnen van
inkomsten de provinciale subsidies zijn (zonder Camile Paulus-fonds), de werkingstoelagen
van de VHV, en de bijdragen van de clubs. De grootste uitgavenposten zijn de werking van
de scheidsrechters, het secretariaat, en de selecties. De selectiewerking en de
scheidsrechterswerking worden voor een groot deel gefinancierd door de VHV, maar de
extra bijdrage vanuit het PCA stijgt elk jaar.
Een aantal uitgaven vertoont spectaculaire stijgingen. Marcel zal deze tegen het licht
houden, en zien waar we mogelijk kunnen besparen.
Actie: MMA
6.2.6. Erwin zal de VHV contacteren voor meer gedetailleerde gegevens te kunnen ontvangen in
verband met de leden en de ploegen over de laatste 5 jaar. Als groei één van onze
doelstellingen wordt, dienen we een beter zicht te krijgen op de evolutie hiervan. Daarnaast
kan dit misschien ook de mogelijkheid bieden om prognoses te maken, zodat we niet elk jaar
tot eind mei dienen te wachten om een zicht te krijgen op de inschrijvingen, maar ook om
clubs proactief te kunnen helpen als er zich toekomstige tekorten aanduiden.
Actie: EDI
6.3. Alle bestuurders bezorgen aan Erwin ten laatste tegen vrijdag 31 maart hun opmerkingen en
aanvullingen, waarbij de focus dient te liggen op doelstellingen en verantwoordelijkheden, en
niet op uitvoering.
Actie: iedereen
Erwin zal de nota herwerken, aan de bestuursleden bezorgen, en na goedkeuring doorsturen
naar de VHV.
Actie: EDI

7. Financiën
7.1.

7.2.

Marcel dringt aan om zo snel mogelijk de boetes voor de periode oktober tot en met december
2012 te krijgen, zodat hij de facturen kan buiten sturen. Patrick en André zullen dit samen met
Karin in orde brengen.
Actie: PDM/AVT
Marcel vraagt ook of er een nieuwe Handbal in Antwerpen kan verschijnen, zodat de boetes
ook officieel gepubliceerd kunnen worden.
Actie: PDM/RSA
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8. Competitie
8.1.

8.2.

8.3.

Op de evaluatievergadering, voorzien begin juni, dient ruimte voorzien te worden voor de
voorbereiding van het volgende seizoen. Hierbij kunnen dan de kalenders toegelicht worden,
alsook duidelijkheid verschaft over eventuele eindrondes. Dit is ook de gelegenheid om alle
verplichtingen nog even toe te lichten, zoals het aanvragen van uitzonderingen op de leeftijden,
maar ook de te volgen procedure voor het verschuiven of verplaatsen van wedstrijden.
De wijzigingen in de leeftijdscategorieën zullen mogelijk ook een invloed hebben om de
naamgeving en misschien ook op de competitievorm. Het JC van de VHV zal hier eerlang een
beslissing over nemen.
Naar aanleiding van de vraag van de clubs wordt de Beker van Antwerpen opnieuw bekeken.
Er zijn 8 clubs met een herenploeg en 7 met een damesploeg, dus het aantal deelnemers blijft
beperkt, zeker als niet iedereen deelneemt. Met de ploegen uit Vlaams-Brabant erbij zou dit op
10 en 10 komen. Een mogelijke oplossing is deelname verplichten. Een andere oplossing kan
zijn om de beker op één dag te laten spelen op één locatie. Maar omdat het bijna onbegonnen
werk is om rekening te houden met alle internationale, nationale, landelijke en regionale
kalenders, wordt voorgesteld om als alternatief de beker te organiseren voor miniemen. Er zal
in de kalender één weekend vrijgehouden worden.

9. Website
9.1.

9.2.

De nieuwe website zou voor het begin van het nieuwe seizoen actief moeten zijn, zodat van in
het begin de kalenders kunnen gepubliceerd worden. De website zal gebruikt worden door
beide provincies.
Door het samenvoegen van de provincies tot regio, heeft de regio een nieuwe naam nodig.
Deze dient dan ook als domeinnaam voor de website gebruikt te worden. Er wordt besloten om
een wedstrijd te organiseren voor zowel een naam voor de regio alsook een logo. Per item
kunnen er 2 flessen wijn gewonnen worden. Erwin zorgt voor de mailing naar de clubs.Actie: EDI

10. Promotie
10.1. De Vlaamse Eindronde Pupillen Meisjes zal normaal georganiseerd worden op zaterdag 4 mei
in Heist op den Berg. Gezien het ontbreken van een club zal de steun van het PCA, het PCVB
en de clubs noodzakelijk zijn.

11. Varia
11.1. De Vlaamse Eindronde Pupillen Jongens werd toegewezen aan West-Vlaanderen, maar deze
vinden niemand om de organisatie op zich te nemen.
11.2. Mail van HC Schoten: Voor het aanvragen van uitzonderingen voor wat betreft leeftijden blijft
ook volgend jaar de huidige procedure van kracht. Een uitzondering moet steeds op voorhand,
en schriftelijk worden aangevraagd, met opsomming van voor welke leden (namen) de
uitzondering gevraagd wordt. De uitzondering wordt dan ook enkel toegestaan voor de
opgesomde leden. De huidige beperkingen blijven onverminderd van kracht. Dit zal op de
evaluatievergadering nog eens toegelicht worden.
Rudi sluit de vergadering.

Volgende Vergadering
•

donderdag 18 april, Merksem

Actie: MMA

•

donderdag 23 mei, Mechelen

Actie: TMO

•

donderdag 20 juni

•

zondag 9 of 16 juni, evaluatievergadering
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