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Aanwezig:
 PCA:







Rudi Sas (RSA), Marcel Matthijnssens (MMA), Patrick De Mot (PDM), Staf Vergauwen
(SVG), Tim Mogal (TMO), Erwin Dirkx (EDI)
PCVB:
Freddy Lievens (FLI)
PSCA:
Mark De Moor (MDM)
PSCVB: Verontschuldigd: André Vertommen (AVT)
Uitgenodigd:
François Boeren (FBO)
Locatie: Sporthal De Bist, Wilrijk
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Rudi opent de vergadering,.

1. Verslag Vorige Vergadering
Het verslag van de vergadering van 18 april 2013 wordt unaniem goedgekeurd.

2. Scheidsrechters
2.1.

2.2.

Het PSCA heeft een lijst met de data van de opleidingen en bijscholingen bezorgd aan de leden
van het PCA. Hoewel nu nog niet voorzien is het mogelijk dat de bijscholing voor
wedstrijdsecretaris/tijdwaarnemer nog opgesplitst wordt voor regio Noord en Zuid.
Patrick zal de lijst met data publiceren in Handbal in Antwerpen.
Actie: PDM
Mark zal die eveneens aan het PCVB bezorgen.
Actie: MDM
Omtrent de dynamiek rond de scheidsrechters zijn er nog geen initiatieven gestart. Dit is echter
wel voorzien van bij het begin van het volgende seizoen. Patrick zal zorgen dat er op de
vernieuwde website een aparte pagina voorzien wordt.
Actie: PDM

3. Regio
3.1.

De ontwerpnota die werd opgesteld op basis van de voorafgaande vergaderingen en
gesprekken, wordt een laatste keer besproken. Erwin zal de opmerkingen nog in de tekst
verwerken, en deze rondsturen voor goedkeuring. Daarna zal Erwin de ontwerptekst ook aan
de VHV bezorgen.
Actie: EDI

4. Financiën
4.1.
4.2.

In tegenstelling tot HV Uilenspiegel heeft HC Duffel de kosten van de zaak behandeld door het
PSpCA nog niet betaald. Marcel zal dit opvolgen.
Actie: MMA
Marcel wacht op de publicatie van de boetes in Handbal in Antwerpen voor het opsturen van de
facturen naar de clubs. Hij dringt dan ook aan dat er zo snel mogelijk een Handbal in Antwerpen
verschijnt.
Actie: PDM
Erwin zal een Word-versie van de verslagen van de vergaderingen van het PCA en PCVB aan
Patrick bezorgen, zodat die mee in Handbal in Antwerpen kunnen komen.
Actie: EDI

5. Competitie 2012-2013
5.1.

5.2.

De volgende personen zullen de respektievelijke kampioenen uit de reeks Antwerpen
Vlaams-Brabant huldigen en daarbij de beker en medailles overhandigen:
- Heren:
HC Olse Merksem 2
Marcel
- Dames:
Groot-Bijgaarden SK
Freddy
- Kadetten: KV Sasja
Rudi
- Miniemen: HC Atomix
André
- Pupillen:
HC Atomix
André
- Welpen :
HC Schoten
Rudi
Patrick maakt een overzicht van de nog niet gespeelde wedstrijden, neemt contact op met de
desbetreffende clubs, en neemt de nodige acties.
Actie: PDM

6. Evaluatievergadering
6.1.

6.2.
6.3.

6.4.

De evaluatievergadering zal doorgaan op zondag 16 juni in Bonheiden, begin 10u00. Erwin zal
de clubs uitnodigen. Aangezien er een aantal beslissingen dienen genomen te worden, dienen
de clubs hun afgevaardigden een mandaat te geven.
Actie: EDI
Rudi zal HC Rhino uitnodigen voor een voorafgaand gesprek om 9u00.
Actie: RSA
De wijziging van de leeftijdscategorieën heeft ook een invloed op de reglementen van het PCA
en bij uitbreiding het PCVB. Een aantal wijzigingen dienen dan ook aangekondigd te worden op
de evaluatievergadering.
Actie: PDM/EDI
Er zal nog eens benadrukt worden dat in geval clubs een wedstrijd willen verschuiven of
verplaatsen, de competitieleider enkel de oorspronkelijke vraag en bijhorend antwoord van de
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clubs dient te ontvangen, daarna gevolgd door de aankondiging van de nieuwe datum en
akkoord van de tegenstander. Het is dus niet de bedoeling dat de competitieleider bij heel de
conversatie met voorstellen en tegenvoorstellen wordt betrokken. Er zal ook aangedrongen
worden om in het onderwerp duidelijk te vermelden over welke wedstrijd het gaat, en niet een
oude mail te hergebruiken. Hierdoor wordt het voor de competitieleider op de duur zeer moeilijk
om de juiste berichten terug te vinden. Dit geldt trouwens voor alle communicatie met het PC.
In die zin zal er ook op aangedrongen worden om het gebruik van antwoorden aan iedereen te
beperken. Zet enkele die personen in CC die op de hoogte dienen te zijn. Het PCA zal een
gedragsregel voor het email-verkeer opstellen.
Actie: EDI

7. Competitie 2013-2014
7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.
7.7.

7.8.

Wijzigingen Reglementen
- De uitzondering om 1ste jaars kadetten meisjes toe te laten bij de miniemen wordt
geschrapt. Deze regel had enkel tot doel om die meisjes toch spelgelegenheid te geven tot
ze oud genoeg waren om mee te spelen met de dames. Door verschuiving van de
leeftijdscategorieën vervalt dit.
- De uitzonderingen op de leeftijdsgrenzen zullen vanaf nu beperkt worden in de tijd. Een
clubs zal nog maximum 2 seizoenen achter elkaar een uitzondering kunnen aanvragen voor
een bepaalde ploeg. Verder zal voor het toekennen van uitzonderingen vanaf nu ook
remgeld aangerekend worden.
Onafhankelijk of de omschakeling van provincies naar regio’s plaatsvind op 1 januari 2014, het
begin van het boekjaar van de VHV, of op 1 juli 2014, het begin van het seizoen 2014-2015, zal
het komende seizoen in zijn geheel behandelt worden zoals dit de afgelopen jaren het geval
was. Eventuele wijzigingen zullen dus pas ingaan bij de start van het seizoen 2014-2015.
Erwin zal in samenspraak met François een eerste versie van de kalender opstellen, en deze
ten laatste op maandag 10 juni aan de clubs bezorgen. Er zal getracht worden het aantal bye’s
zoveel mogelijk te beperken, tenzij deze noodzakelijk zijn om bepaalde reeksen aan elkaar te
kunnen koppelen.
Actie: EDI/FBO
In de eerste versie van de rooster voor de VHV-competities vallen de weekends voor de
miniemen en kadetten niet altijd samen. Dit zou het nog moeilijker maken om een deftige en in
de mate van het mogelijke op elkaar aansluitende kalenders te kunnen opstellen voor de
provinciale competities. Volgens Patrick en Freddy is dit ook niet afgesproken in de JC van de
VHV. Patrick zal daarom contact opnemen met de VHV.
Actie: PDM
Om problemen als afgelopen seizoen te vermijden, zullen de clubs die een eventuele
nacompetitie spelen, de data voor de thuiswedstrijden van deze nacompetitie samen met de
data van de normale competitie moeten indienen.
Indien er voldoende belangstelling is, zal er geprobeerd worden om volgend seizoen terug een
Beker van Antwerpen in te richten. Eventueel volgens een formule met een Final Four.
Voor het beheer van de competities dient vanaf het begin van het nieuwe seizoen, alle
communicatie via een aantal standaard email-adressen te verlopen. Deze zullen aangemaakt
worden samen met de nieuwe website. Indien mogelijk zal hiervoor al de nieuwe domeinnaam
van de regio Antwerpen/Vlaams-Brabant gebruikt worden. Hierdoor wordt het voor de clubs
eenduidiger welk adres ze dienen te gebruiken, en blijven de persoonlijke mailboxen van de
betrokkenen gespaard van soms op spam lijkende conversaties.
In eerste instantie dient er zeker een email-adres voorzien te worden voor de voorzitter,
secretaris, penningmeester, competitieleider (kalender), uitslagen, en wedstrijdbladen
De ruilbeurs zal doorgaan op zondag 25 augustus in Groot-Bijgaarden.
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8. Vorming & Promotie
9. Website
9.1.
9.2.

De nieuwe website dient operationeel te zijn voor het begin van de nieuwe competitie. De
startdatum wordt dan ook op 1 augustus gezet.
Erwin zal een Excel-formulier ontwikkelen dat de clubs kunnen downloaden en gebruikt dient te
worden voor het verplaatsen of verschuiven van wedstrijden. Eventueel kan dit later vervangen
worden door een online-formulier. In dezelfde context dient bekeken te worden of de clubs de
uitslagen niet rechtstreeks kunnen ingeven via de website.

10. Varia
10.1. De collegialiteit tussen de clubs zinkt verder weg. Niet enkel maken bepaalde clubs jacht op
jeugdspelers van andere clubs, blijkbaar worden er nu ook al dreigementen geuit om de
overgang van spelers van de ene club naar de andere te verhinderen. Freddy zal een gesprek
hebben met de betrokken partijen.
Actie: FLI
10.2. Door een samenloop van omstandigheden, het sluiten van sporthal De Bist voor grondige
renovatie, de promotie naar 1ste Nationale van de dames, en herstructurering van HV
Uilenspiegel, heeft Rudi onvoldoende tijd om zich nog vol voor het PCA in te zetten. Daarom
haakt hij vanaf het begin van het nieuwe seizoen af als voorzitter en als lid van het PCA. Hij
blijft wel beschikbaar voor specifieke projecten, zoals bijvoorbeeld het opzetten van
bijscholingen.
Rudi stelt Patrick voor als zijn opvolger. Dit wordt door alle aanwezige bestuursleden aanvaard.
10.3. Op de vergadering in augustus dienen de data, en mogelijk ook de locaties, voor de PC
vergaderingen van september tot en met december vastgelegd worden.
Rudi sluit de vergadering.

Volgende Vergadering


zondag 16 juni: Evaluatievergadering, Bonheiden



dinsdag 18 juni: PCA/PCVB, Wilrijk



donderdag 22 augustus: PCA/PCVB, Merksem



zondag 25 augustus: Ruilbeurs, Groot-Bijgaarden
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