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Clubbijdragen 2013-2014
Basisprincipes
Er wordt een bijdrage gevraagd voor ploegen die in een competitie uitkomen beheerd door het RAVB
Voor alle clubs, ook die niet uitkomen in een competitie beheerd door het RAVB, geldt een minimumbijdrage
De hoogte van de bedragen wordt mee bepaald door het al dan niet aanduiden van officiële scheidsrechters
Clubs die meerdere jeugdploegen inschrijven in een leeftijdscategorie krijgen een korting van 50% op de tweede ploeg, en 100% vanaf de derde ploeg
Voor pagadders wordt geen bijdrage gevraagd
De bijdragen dienen betaald te worden per seizoen.
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Bijdrage club

1
1

Totaal RAVB

1
1

1

1

J8

J12

1
1

J10

J12

1

Totaal ploegen

1

J14

1

Jeugd Tornooien
- €
- €
- €

J16

1e Res

1

RAVB
Jeugd Competitie
35 €
20 €
20 €
20 €

J18

1e Nat

1

2e Nat

J22

014 HV Uilenspiegel
022 Welta Mechelen
041 DHW Antwerpen

2e Nat

Antwerpen

1e Nat

Bijdrage

VHV
Heren Dames Heren Dames
35 €
35 €

Regio

Dames

Regio

BHB
Heren

Liga

20 €

Liga

50%
100%
35 €
35 €

S.Liga

Tarieven 2013-2014
Bijdrage ploeg met SR
Bijdrage ploeg zonder SR
Minimale bijdrage per
club
Korting 2de jeugdploeg
Korting 3de jeugdploeg
Basisbedragen
Minimumbedrag

13
5
2

8
3
0

185 €
105 €
35 €

0
-€

1
-€

5
-€

2
-€

S.Liga

Liga

1

1

1

2

4
8
130 €

0
130 €

0
130 €

7
245 €

5
175 €

4
140 €

6
120 €

7
130 €

1

1

HC Atomix
Groot-Bijgaarden SK
HC Leuven
HC Aarschot
Totaal per reeks
Bijdragen per reeks

0
-€

0
-€

1
-€

0
-€

0
-€

2
-€

1
-€

1
-€

1
-€

1
35 €

TOTALEN

-€

-€

-€

-€

-€

-€

-€

-€

-€

280 €

1

2

0
-€

1
35 €

1
1
4
70 €

175 €

175 €

190 €

1
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0
63 44
-€

975 €

2
1
1
4
70 €

2
1
1
1
5
90 €

0
70 €

200 €

220 €

200 €

Bijdrage club

3
-€

J16

3
-€

1

Regio

2
-€

1

Regio

1
-€

145 €
130 €
90 €
50 €
50 €
40 €
-€
110 €
35 €
95 €
-€

2
2

Liga

2
-€

2e Nat

1
1

1e Res

1

1

5
5
3
3
3
2
0
4
1
7
0

Totaal RAVB

1

9
5
3
3
3
5
0
6
2
7
0

1

Totaal ploegen

1

1
1
1

11
4
4
2

7
3
3
2

125 €
75 €
60 €
40 €

0
90 €

0
21 15
-€

300 €

220 €

- € 84 59

1.275 €

J8

1
1
1
1

1

1

1
1

1

J10

1

J18

1

1

2
1
1

J12

1

1

J14

1

1e Nat

172
338
425
428

1

J22

Vlaams-Brabant

1

2e Nat

Olse Merksem HC
Brasschaat HC
HC Duffel
HvH Zandvliet
HK Welta Bonheiden
HC Rhino
Zandvliet HC
KV Sasja
HC 't Noorden
HC Schoten
HC Heist o/d Berg
Totaal per reeks
Bijdragen per reeks

1e Nat

048
067
081
102
105
160
188
191
423
427
000
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Boetelijsten september – december 2013
PH025: J12: Zat 28/9: Uilenspiegel E – Brasschaat
PF039: J14: Zon 29/9: Brasschaat – Rhino
PF014: J14: Zat 5/10: Brasschaat – Schoten 1
PH012: J12: Zat 12/10: Brasschaat – HvH Zandvliet 1
PH020: J12: Zat 23/11: Brasschaat – Uilenspiegel E
PF042: J14: Zat 7/12/13: Schoten 1 – Brasschaat

PB012: Dames: Zat 16/10: Duffel – Olse Merksem 2

PH011: J12 : Zat 7/12/13 : HvH Zandvliet 2 Uilenspiegel Edegem
PH003: J12: Zat 21/9: Brasschaat – HvH Zandvliet ???
PH017: J12: Zat 16/11: HvH Zandvliet 1 – Schoten 3
PH004: J12: Zat 23/11: HvH Zandvliet 1 – Schoten 1
PH006: J12: Zat 23/11: HvH Zandvliet 2 – Schoten 3

* Forfait Brasschaat (zie mailverkeer) minder dan 48 uur voor de
wedstrijd
* Foutief wedstrijdnummer PF011 ipv PF039 (zie mailverkeer)
* wedstrijdblad niet ontvangen
* Foutief wedstrijdnummer: PH020 ipv PH012
* Foutief wedstrijdnummer: PH010 ipv PH020
* foutief aansluitingsnummer official Van winckel Roel: 85132 ipv 35132
Totaal Brasschaat
* 79202: De Vos Robyne: zaalverantwoordelijke geboren 24/12/1996 geen 18
jaar
Totaal Duffel

9,3,c,
11,2
11,5
11,2
11,2
11,2

4
12
4
4
4
65,5

13,2

25
25

* Foutief wedstrijdnummer: PH026 ipv PH011
11,2
* Foutief aansluitingsnummer Verberckmoes P: tafelofficial: 85459 ipv 85460 11,2

* Enkel HvH Zandvliet vermeld geen nr 1 of 2 vermeld
* De Bondt Noor: Official: Foutief aansluitingsnummer 79704 ipv 84761
* Foutief wedstrijdnummer: PH023 ipv PH004
* Foutief wedstrijdnummer: PH014 ipv PH006
* Geen terreinafgevaardige ingevuld

11,2
11,2
11,2
11,2
13,2

Totaal HVH Zandvliet

PF018: J14: Zat 19/10: Schoten 1 – KV sasja
PI023: J12: Zat 21/9: Sasja – Schoten 4

Handbal in De Regio – Nummer 1401 – 16 januari 2014

37,5

8
4
4
4
29
49

* Niang Amber: foutief aansluitingsnummer 85014 ipv 85015

* Geen wedstrijdblad ontvangen
Totaal KV Sasja
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11,2
11,5

4
12
16
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* 77258: Fassin Philippe: geen tenuenummer genoteerd

11,2

4

* Official wendy Matthijs: foutief aansluitingsnummer: 65529 ipv 65524
* Jonas Koppen: vermeld onder geboortedatum ipv aansluitingsnr 81459
Totaal Olse Merksem

11,2
11,2

4
4
12

PH008: J12: Zat 28/9: Schoten 1 – HvH Zandvliet 1
PI001: J12: Zat 28/9: Schoten 4 – Uilenspiegel W

* Verheyen Vincent : foutief aansluitingsnummer: 83189 ipv 85353
* Beeckmans Yannick (Official): foutief aansluitingsnummer: 82411 ipv
81411

11,2
11,2

4
4

PF037: J14: Zat 30/11: Schoten 2 – Uilenspiegel
Wilrijk

* bij afdeling J12 genoteerd ipv J14

11,2

4

PA015: Heren: Zon 13/10: Uilenspiegel 2 – Olse
Merksem 4:
PA020: Heren: Zat 19/10: Olse Merksem 4 - Duffel
PD026: J16: Zat 26/10: Rhino – Olse Merksem

Totaal Schoten

12

PF001: J14: Zat 14/9: Uilenspiegel Wilrijk - Brasschaat: * Suetens Vanessa: Tafelofficial: niet aangesloten: vermeld onder
geboortedatum
PI025: J12: Zat 21/9: Uilenspiegel Edegem – Schoten 2 * Pauwels Mekhala: foutief aansluitingsnummer: 84636 ipv 84086
* Van Heurck Cherish: foutief aansluitingsnummer: 84464 ipv 84164
PG006: J14: Zat 21/9: Uilenspiegel Edegem – Atomix
* Vandevel Arthur: foutief aansluitingsnummer: 84463 ipv 84663
1? (Putte)
PF009: J14: Zat 28/9: Uilenspiegel W – Schoten 2
* Wedstrijdblad niet ontvangen
PI001: J12: Zat 28/9: Schoten 4 – Uilenspiegel W
* Pauwels Mekhala: foutief aansluitingsnummer: 84636 ipv 84086
PA002: Heren: Zon 22/9: Uilenspiegel – Sasja

* Geraets Bart: Foutief aansluitingsnummer: 43061 ipv 82400

PD016: J16: Zat 5/10: Uilenspiegel – Welta Bonheiden

* 81372: Joossens Kathleen: Licentie tafelofficial verlopen op
30/06/2013
* Wedstrijdblad ontvangen op 8/10/2013
* Suetens Vanessa: Tafelofficial: niet aangesloten: vermeld onder
geboortedatum

PF009: J14: Zat 28/9: Uilenspiegel W – Schoten 2
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11,2

15
8

11,2

4

11,5
11,2
11,2
13,1

12
4
4
15

11,5
13,1

27
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PI010: J12: Zat 12/10: Uilenspiegel W – KV Sasja

* Foutief wedstrijdnummer: PI013 ipv PI010
* Spelers: Enkel voornamen vermeld
* Myrthe geen aansluitingsnr vermeld

11,2

16

PH026: J12: Zat 12/10: Uilenspiegel E – HvH Zandvliet
2
PF017: J14: Zat 12/10: Uilenspiegel W – Rhino

* Foutief wedstrijdnummer: PH007 ipv PH026

11,2

4

PA015: Heren: Zon 13/10: Uilenspiegel 2 – Olse 4
PG024: J14: Zat 19/10: Uilenspiegel E – GBSK
PH014: J12: zat 9/11: Uilenspiegel E – HvH Zandvliet 1

* Wedstrijdblad ontvangen op 1/11
* Suetens Vanessa: tafelofficcial: foutief aansluitingsnummer 82233 ipv 85511
* Foutief wedstrijdnummer PH013 ipv PH014
* Aansluitingsnummer official Geens Kris niet ingevuld

PB013: Dames: Zat 9/11: T Noorden – Uilenspiegel 2

* 78190: Smits Kerensa: Aangesloten vanaf 10/11/13 niet speelgerechtigd op
9/11
* 49124: Pots Ronny: aangesloten als niet-speler: dus niet speelgerechtigd.
* Wedstrijdblad niet ontvangen
* Wedstrijdblad niet ontvangen
Totaal Uilesnpiegel

PA024: Heren: Zon 10/11: Duffel – Uilenspiegel 2
PH016: J12 : Zat 16/11: Uilenspiegel E – Schoten 1
PG031: J14: Zat 16/11: Uilenspiegel E – Atomix HaKe

* Wedstrijdblad ontvangen op 21/10
* Bij benaming niet vermeld of het Uilenspiegel Edegem of Wilrijk is.

11,5
11,2

16

11,5
11,2
11,2

12
4
8

9,5

40

9,5
11,5
11,5

40
12
12
253

PA012: Heren: Zat 12/10: Welta 2 – KV Sasja

* Cardoen Steven: Niet aangesloten bij VHV: op wedstrijdblad
genoteerd onder nr 77504 , Ghekiere Steven

11,2

4

PA040: Heren: Zon 1/12: Welta 2 – Olse Merksem 4

* Doms Elliot: Foutief aansluitingsnummer: 78183 ipv 78163
Totaal Welta

11,2

4
8

PJ022: J12: Zat 5/10: Welta Bonheiden 2 – Atomix 2
PI012: J12: Zat 12/10: Welta Bonheiden 1 – Schoten 4
PJ012: J12: Zat 12/10: Welta Bonheiden 2 – Leuven

* Van De Vliet Wout: Foutief aansluitingsnummer: 82739 ipv 82732
* Foutief wedstrijdnummer: PI006 ipv PI012
* Foutief wedstrijdnummer: PJ006 ipv PJ012
Totaal Welta Bonheiden

11,2
11,2
11,2

4
4
4
12
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Verslag van de Vergadering van het
Regio Comité Antwerpen – Vlaams-Brabant
donderdag 19 september 2013
Aanwezig:
 PCA:






Rudi Sas (RSA), Marcel Matthijnssens (MMA), Staf Vergauwen (SVG), Erwin Dirkx (EDI),
Tim Mogal (TMO) , François Boeren (FBO)
PCVB:
André Vertommen (AVT)
PSCA:
Sam Van De Plas (SVP)
PSCVB: Verontschuldigd: Freddy Lievens (FLI), Patrick De Mot (PDM)
Locatie: Sporthal De Bist, Wilrijk

Agenda
1. Verslag Vorige Vergadering
2. Scheidsrechters
3. Financiën
4. Regiowerking
5. Competitie
6. Website
7. Vorming & Promotie
8. Varia
Rudi opent de vergadering.
1. Verslag Vorige Vergadering
1.2 Naar aanleiding van de aanmaning heeft HC Duffel contact opgenomen. Ze verklaren niet
akkoord te gaan met de uitspraak, vooral omdat ze dikwijls niet op de hoogte zijn. Erwin heeft
met HC Duffel afgesproken om alle communicatie tussen het PCA en het PSpCA enerzijds, en
HC Duffel anderzijds aan HC Duffel te bezorgen.
Actie: EDI
4.2 De vernieuwde reglementen en bepalingen, de bijdragen en boetes, alsook de specifieke
bepalingen voor het seizoen 2013-2014, dienen op de website geplaatst te worden. Actie: PDM
5.3 Om het probleem met de kalenders J12 op te lossen, zal Erwin aan de VHV vragen om een
aangepaste rooster te definiëren. De bestaande kalenders zullen daarna verwijderd worden, en
opnieuw aangemaakt worden op basis van de nieuwe rooster.
Actie: EDI
Het verslag van de vergadering van 22 augustus 2013 wordt goedgekeurd.
2. Scheidsrechters
2.1. Er blijkt onenigheid te bestaan in verband met de opleiding van niet-jeugdscheidsrechters voor
het leiden van jeugdwedstrijden. Het draait om de beschikbaarheid van geld, tijd, en mensen.
Het PCA is echter van oordeel dat, nadat ze jaren het PSCA van extra fondsen heeft voorzien,
ze nu ook mag verwachten dat het PSCA in deze zaak zijn verantwoordelijkheid zal nemen. Het
PSCA is namelijk de enige instantie binnen de provincie die van de VHV de bevoegdheid heeft
ontvangen om opleidingen van scheidsrechters te organiseren.
2.2. Om het onderscheid tussen jeugdscheidsrechters en niet-jeugdscheidsrechters voor het leiden
van jeugdwedstrijden duidelijk te maken, stelt de RAVB voor om de term
recreant-scheidsrechter in te voeren.
2.3. Na de bijscholing voor tafelofficials is er nogal wat reactie gekomen. Nogal wat mensen hebben
liever één enkel systeem voor het al dan niet aanduiden van de doelpunten, en blijkbaar waren
de lesgevers niet op de hoogte van de beslissing van de RAVB in verband met de derde Team
Time-Out, nog van het feit dat er bij J14, de vroeger pupillen, niet meer in sets gespeeld zal
worden maar wel 2 x 25 minuten.
2.4. Er wordt op gewezen de leveringsplicht een VHV-materie is, voorlopig toch nog. Tot dit
verandert wenst de RAVB hier geen standpunt in te nemen.
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3. Financiën
3.1. Marcel vraagt om dringend zeer dringend in Handbal in Antwerpen te publiceren, met daarin de
boetes voor de periode januari-mei 2013, alsook de bijdragen voor het seizoen 2013-2014. Het
kan niet dat clubs pas na meer dan een half jaar beboet worden.
Actie: PDM
4. Regio
4.1. Ter gelegenheid van het kwalificatietornooi voor de VHV-competitie in Tongeren, heeft Erwin
een kort gesprek gehad met David Van Dorpe. IN de nabije toekomst zal er een overleg komen
om bepaalde zaken toe te lichten.
4.2. De vraag blijft natuurlijk wat het vervolg nu wordt, want na de bespreking door het UC en het
rondsturen van de ontwerpnota naar de andere provincies is er geen nieuws meer.
5. Competitie
5.1. Kalenders J12: zie Verslag Vorige Vergadering.
5.2. Op de vraag of er interesse is in deelname aan een Beker van Antwerpen/Vlaams-Brabant voor
jeugdploegen is geen enkele reactie gekomen.
5.3. HC Atomix heeft algemeen forfait gegeven met zijn ploeg HC Atomix HaKe in de reeks J16.
Noch de secretaris, noch de competitieleider hebben hier echter al een officieël bericht van
ontvangen.
5.4. Nogal wat afspraken gemaakt op de ruilbeurs zijn blijkbaar nog niet bij de competitieleider
geraakt.
6. Promotie
6.1. Eén van de doelstelling van de VHV, en dus ook van de RAVB, is een duidelijke toename van
het aantal leden. Iedereen wordt gevraagd zich hierover te beraden.
6.2. De volledige renovatie van sporthal De Bist zal dan toch niet doorgaan. Als rechtstreeks gevolg
hiervan krijgt HV Uilenspiegel wel meer zeggenschap. Dit creëert bijkomende mogelijkheden
voor de selectiewerking, en promotieactiviteiten.
6.3. De VHV eindronde J14 is toegewezen aan Vlaams-Brabant. De mogelijkheid wordt geopperd
om die in Heist o/d Berg te laten doorgaan.
7. Varia
7.1. De provinciale werkingssubsidies worden afgeschaft. Komen enkel nog in aanmerking,
evenementen die een interprovinciaal of internationaal karakter hebben.
7.2. Er wordt voorgesteld om een wedstrijd uit te schrijven voor het ontwerp van een nieuw logo
voor de Regio Antwerpen Vlaams-Brabant. Als prijs wordt gedacht aan een wedstrijdbal.
Rudi sluit de vergadering.
Volgende Vergadering
• donderdag 17 oktober: De Plaon, Mechelen
•

Actie: FBO

De data voor de gezamenlijke vergaderingen van de RAVB voor de rest van 2013:
donderdag 21 november
donderdag 19 december

Verslag van de Vergadering van het
Regio Comité Antwerpen – Vlaams-Brabant
donderdag 17 oktober 2013
Aanwezig:
 PCA:





Marcel Matthijnssens (MMA), Staf Vergauwen (SVG), Erwin Dirkx (EDI), François Boeren
(FBO), Patrick De Mot (PDM)
PCVB:
Freddy Lievens (FLI), André Vertommen (AVT)
PSCA:
Raoul Cornelis (RCO)
PSCVB: Verontschuldigd: Rudi Sas (RSA), Tim Mogal (TMO)

Handbal in De Regio – Nummer 1401 – 16 januari 2014

8 van 30

Regio Antwerpen – Vlaams Brabant

WWW.handbal-avb.be

 Uitgenodigd:
Alain Brys (ABR)
 Locatie: Sporthal De Plaon, Mechelen
Agenda
1Verslag Vorige Vergadering
2Scheidsrechters
1.

Financiën

2.

Regiowerking

3.

Competitie

4.

Website

5.

Vorming & Promotie

6.

Varia

Freddy opent de vergadering, en verwelkomt Alain die Patrick en François zal bijstaan met het beheer
van de nieuwe website van de RAVB.
1 Verslag Vorige Vergadering
Het verslag van de vergadering van 19 september 2013 wordt goedgekeurd.
1. Scheidsrechters
1.1. Normaal is de opleiding voor jeugdscheidsrechters bedoeld voor jongeren van 14 tot 16 jaar.
Per grote uitzondering heeft het PSCA bij de opleiding in Zandvliet 6 ook volwassenen van
HvH Zandvliet toegelaten, maar bevestigd meteen dat dit niet voor herhaling vatbaar is. Deze
scheidsrechters zullen echter niet als dusdanig erkend worden, en ook geen begeleiding
krijgen.
Er volgt een geanimeerde discussie over het door de RAVB voorgesteld statuut van “recreant
scheidsrechter” enerzijds, en de visie van het PSCA in verband met de opleiding, begeleiding en
aanduiding van (jeugd)scheidsrechters anderzijds.
De et RAVB is echter oordeel dat er een gevaarlijk precedent geschapen is, omdat andere clubs
niet de mogelijkheid krijgen die HvH Zandvliet wel heeft gekregen.
Het PSCA stelt dat er maar twee opleidingen voorhanden zijn, die van jeugdscheidsrechter of de
volledige opleiding tot junior- en provinciaal scheidsrechter. En dat zolang de VHV geen
aangepaste opleiding voorziet, het PSCA deze niet kan en mag aanbieden.
Het PSCA vindt ook dat volwassenen niet thuis horen in de opleiding jeugdscheidsrechter, en dat
deze opleiding trouwens veel “te licht” is voor volwassenen, die anders dan de
jeugdscheidsrechter, nadien niet intensief begeleid worden.
Eén van de problemen is echter dat de leeftijdscategorieën zijn gewijzigd maar dat de opleiding
voor jeugdscheidsrechters niet werd herzien. Hierdoor is er nu een veel grotere instroom van J16
in de opleiding, in plaats van vroeger J18, wat positief is voor het leiden van de wedstrijden J12 en
J14, maar waardoor er een nijpend tekort ontstaat aan (jeugd)scheidsrechters voor J16. Men kan
jeugd namelijk niet vragen zijn eigen wedstrijden te gaan fluiten.
Daarnaast zijn er wel 9 clubs uit de regio die een J16 ploeg in competitie hebben, maar er zijn
amper 5 clubs die ook beschikken over een J18 ploeg, waar dus de potentiële kandidaten voor het
leiden van de wedstrijden J16 kunnen gezocht worden.
De RAVB ondersteund de stelling dat jeugdwedstrijden door jeugdscheidsrechters moeten geleid
worden, maar enkel als dit praktisch haalbaar is. En voorlopig is dit in Vlaanderen niet het geval.
Dit wordt trouwens bevestigd doordat de wedstrijden van J18 worden geleid door officieel
aangeduide provinciale scheidsrechters. De RAVB is van mening dat het veel belangrijker is om
scheidsrechters te hebben die een (minimale) opleiding gevolgd hebben, dan dat dit per se
jeugdscheidsrechters moeten zijn. En vandaag hebben meerdere clubs in de regio een nijpend
tekort aan opgeleide scheidsrechters die reglementair gemachtigd zijn om wedstrijden J16 te
leiden.
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Uiteindelijk kan besloten worden dat er voor het PSCA geen oplossing voorhanden is, en het
verzoek van de RAVB voor “recreant scheidsrechters” dus niet ingewilligd kan worden. Het
probleem zal dus ook dit seizoen aanwezig blijven, samen met het risico dat jeugdwedstrijden
geleid zullen worden door personen die geen enkele opleiding hebben ontvangen.
Patrick en Freddy zullen deze materie aankaarten in het Jeugdcomité van de VHV, en via deze
weg ook in het Scheidsrechters Comité van de VHV. Gezien de ernst van deze situatie, zal men
desnoods tot in de Raad van Bestuur gaan.
Actie: FLI/PDM
1.1.

1.2.

1.3.

Gezien de grote belangstelling voor de opleiding jeugdscheidsrechter, werd beslist om het
aantal deelnemers per club te beperken tot vier, maar ook om een tweede cursus in te
richten. Deze zal doorgaan op 29 en 31 oktober in Schoten.
De vraag om de leveringsplicht te ontdubbelen, en waarbij twee scheidsrechters die jaarlijks
elke 8 wedstrijden leiden samen in aanmerking komen voor 1 leveringsplicht, wordt unaniem
door het PSCA alsook door de RAVB afgewezen.
Personen die de opleiding junior- en provinciaal scheidsrechter met succes gevolgd hebben,
zullen wel aangeduid worden, en eventueel begeleid, maar indien zij niet aan het minimum
verplicht aantal van 15 wedstrijden per seizoen komen, zullen zij niet in aanmerking komen
voor de leveringsplicht.
Er wordt nogmaals gevraagd hoe het nu zit met het turfen van doelpunten. De reglementen
van de RAVB zijn hierover zeer duidelijk. Het turfen van de doelpunten per individuele speler
is niet meer toegestaan in alle jeugdreeksen, noch het vermelden van het totaal aantal
doelpunt er speler. Het is echter nog wel toegestaan om het rugnummer te vermelden bij het
scoreverloop, maar niet meer verplicht.

2. Financiën
2.1.
De prijs voor de opleiding tot wedstrijdsecretaris/tijdwaarnemen bedraagt 10,00 euro. Dit
werd samen met de reglementen en bepaling, de bijdragen en boetes, en de bijzonder
bepalingen seizoen 2013-2014 aan alle clubs en commissieleden gemeld.
2.2.
Marcel vraagt bij hoogdringendheid om Handbal in Antwerpen uit te sturen, met daarin de
boetes voor de periode januari-juni 2013. Zolang de boetes niet gepubliceerd zijn, kan
Marcel niet factureren.
Actie: PDM
2.3.
Naar aanleiding van de verdere integratie wordt besloten om de naam “Handbal in
Antwerpen” te wijzigen in “Handbal in de Regio”.
Actie: PDM
2.4.
Er dient nagedacht te worden of de huidige procedure wel de meest optimale is. Karin
controleert alle wedstrijdbladen, en meldt de onregelmatigheden aan Patrick en André. Deze
bepalen de eventuele boetes, waarna deze in Handbal in de Regio gepubliceerd worden.
Pas daarna kunnen de penningmeesters de facturen opmaken voor de clubs.
2.5.
Erwin zal het overzicht met de bijdragen per club aan Marcel, André en Patrick bezorgen,
zodat deze in de facturen kunnen opgenomen worden.
Actie: EDI
2.6.
HC Rhino heeft zijn factuur nog niet betaald. Erwin zal contact opnemen met de secretaris
van HC RHino.
Actie: EDI
De vraag stelt zich wat er dient te gebeuren indien HC Rhino niet betaald.
3. Regio
3.1.
Voorlopig blijft het stil rond de ontwerpnota voor de hervorming van de regio’s.
3.2.
Binnen de VHV wordt geschat dat het wegvallen van de provinciale subsidiering van de
werkig van de provinciale comités een minderinkomst van ongeveer 15.000,00 euro voor het
handbal in Vlaanderen zal betekenen. Er wordt verwacht dat dit maar voor een (klein) deel
gecompenseerd zal worden door de vernieuwde Vlaams subsidiering van de sportbonden.
De VHV beraad er zich nu over of en hoe dit verschil kan opgevangen worden.
4. Competitie
4.1.
Erwin heeft aan de VHV gevraagd de bestaande kalenders J12 te verwijderen, zodat er op
basis van een nieuwe, en nu wel correcte rooster, nieuwe kalenders opgemaakt kunnen
worden. Deze zullen echter de standaard informatie van de clubs bevatten, wat betreft
speeldag en uur. Alle wijzigingen zullen daarna opnieuw ingebracht moeten worden.Actie: EDI/PDM/FBO
4.2.
De RAVB vraagt aan HC Atomix om het algemeen forfait officieel te melden, zowel aan de
RAVB als aan alle clubs. Tot op de dag van vandaag is dat nog niet gebeurd.
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Gezien nogal wat afspraken gemaakt op de ruilbeurs, of andere wedstrijdwijzigingen nog niet
bij de competitieleider zijn geraakt, zal Patrick een mail versturen aan alle clubs met de
vraag om de gegevens van al hun thuiswedstrijden nog een keer te controleren, en
eventuele anomalieën zo snel mogelijk te melden.
Actie: PDM
Patrick zal ook een tweede mail sturen naar alle clubs, met de melding van de verplichting
van het gebruik van de juist email-adressen van de het RAVB.
Actie PDM

4.4.
•

uitslagen@handbal-avb.be : uitslagen

•

kalender@handbal-avb.be : aanvragen van wijzigingen, alsook het akkoord van de
tegenstander, melding van forfait

•

wedstrijdbladen@handbal-avb.be : de gescande kopij van de wedstrijdbladen

•

penningmeester@handbal-avb.be : alle communicatie in verband met financiële aspecten

•

secretaris@handbal-avb.be : alle andere communicatie met de RAVB die niet onder één
van de vier hierboven vermelde onderwerpen valt.

Uiteraard geldt dit enkel voor alle wedstrijden die onder de bevoegdheid van de RAVB vallen.
5. Website
5.1.
Er wordt gevraagd om de data van alle tornooien J8 en J10 te publiceren.
Actie: PDM
5.2.
Het PSCA zal foto’s aanleveren van de cursussen voor jeugdscheidsrechter, en junior- en
provinciaal scheidsrechter, zodat die samen met de lijst van de kandidaten op de website
van de RAVB kunnen verschijnen.
Actie: RCO/PDM
6. Promotie
6.1.
Het IRT in Heist o/d Berg kende een prima verloop, en kan terugblikken op een uitstekende
organisatie. Verschillende leden van de RAVB waren aanwezig.
6.2.
In verband met de bijscholing “Krachttraining voor jeugdspelers” zal Erwin navraag doen of
dit een theoretische sessie wordt, die kan doorgaan in één van de aula’s in het Huis van de
Sport, of dat er ook een praktisch gedeelte wordt voorzien. In dat laatste geval dienen we uit
te wijken naar een sporthal met eventueel ook voldoende lesruimte, en dient er een
demogroep voorzien te worden.
Actie: EDI
6.3.
Er rijzen vragen over het verloop van de trainingen van de regio selecties. Zowel de duur tijd,
welke balsporter traint 3 uur achter elkaar, wordt in vraag gesteld, maar er sijpelen ook
berichten door over de kwaliteit. Een aantal leden van de RAVB zal trachten om in de
komende weken één van de training bij te wonen.
6.4.
De tornooien voor recreanten-teams zijn van start gegaan. Er zal navraag gedaan worden of
er interesse is in een Beker voor Recreanten.
7. Varia
7.1.
John Helsen heeft aangegeven interesse te hebben in een taak binnen de RAVB. Alvorens
John uit te nodigen voor een gesprek dient de RAVB zich te bezinnen waar we de expertise
van John het best kunnen gebruiken.
7.2.
De Sportvrienden Sus Weyn (SSW) willen de rekrutering van jeugdleden ondersteunen.
7.3.
Er dient een wedstrijd uitgeschreven te wroden voor het ontwerp van een nieuw logo voor de
regio Antwerpen Vlaams-Brabant. De winnaar zal een aankoopbon ontvangen.
Actie: EDI
7.4.
Heist op den Berg is als satelliet-club met eigen stamnummer toegetreden tot de VHV. Zoals
gebruikelijk zal de RAVB deze nieuwe club steunen met een promotiebudget van 250,00
euro. Indien daar nood aan is zal de RAVB de nieuwe club ook ondersteunen door
bijvoorbeeld opleidingen te voorzien.
Actie: MMA
7.5.
De huidige reglementen van de RAVB voorzien geen omschrijving van de functie van de
begeleider van de jeugdscheidsrechters van de clubs, noch van zijn verantwoordelijkheden
of bevoegdheden. Dit dient in overleg met het PSCA aangepast te worden.
Actie: EDI/RCO
7.6.
Naar aanleiding van de zaak rond Frank Luxem, verduidelijkt Freddy dat hij voorzitter is van
het Jeugdcomité van de VHV, en dat Patrick en Tim de vertegenwoordigers voor de RAVB
zijn.
Freddy sluit de vergadering.
Volgende Vergadering
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•

donderdag 21 november: Wespelaar of Keerbergen

•

De data voor de gezamenlijke vergaderingen van de RAVB voor de rest van 2013:
donderdag 19 december, Merksem

Actie: AVT

Verslag van de Vergadering van het
Regio Comité Antwerpen – Vlaams-Brabant
donderdag 21 november 2013
Aanwezig:
 PCA:






Rudi Sas (RSA), Marcel Matthijnssens (MMA), Staf Vergauwen (SVG), Erwin Dirkx (EDI),
François Boeren (FBO), Tim Mogal (TMO), Alain Brys (ABR)
PCVB:
Freddy Lievens (FLI), André Vertommen (AVT)
PSCA:
PSCVB: Jean Cremers (JCR)
Verontschuldigd: Patrick De Mot (PDM)
Locatie: Sporthal Den Dijk, Wespelaar

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Verslag Vorige Vergadering
Scheidsrechters
Financiën
Regiowerking
Competitie
Website
Vorming & Promotie
Varia

Rudi opent de vergadering.
1.

Verslag Vorige Vergadering
Freddy herhaalt de afspraken die in het verleden zijn gemaakt. Indien er binnen de twee weken
na het versturen van het verslag geen opmerkingen worden doorgestuurd, wordt het verslag
goedgekeurd.
Het verslag van de vergadering van 17 oktober 2013 wordt goedgekeurd.

2.

Scheidsrechters

2.1.

Naar aanleiding van punt 2.2 in het verslag van de vergadering van 17 oktober, wenst het
PSCA volgende opmerking te laten opnemen in het verslag:
• Het PSCA wenst hier nogmaals op te reageren. Wanneer we deze tekst lezen lijkt het erop
dat het PSCA een precedent heeft geschapen, wat absoluut niet het geval is.
Het is op uitdrukkelijke vraag van de RAVB dat we eenmalig volwassenen de cursus jeugdscheidsrechter passief hebben laten bijwonen. En dat we dit niet wensen te herhalen in de
toekomst.
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Financiën

3.1.

Er dient opnieuw bekeken te worden of het niet nuttig is dat Karin niet enkel de
wedstrijdbladen controleert, maar naast het vaststellen van de overtredingen ook ineens de
boetes oplegt.
Niet iedereen is kan zich hier in vinden. Een argument tegen is ook dat er naast deze
controles ook nog andere boetes kunnen aangerekend worden, waaronder het remgeld voor
het verschuiven of verplaatsen van wedstrijden.

3.2.

De facturen voor de boetes voor het laatste deel van vorig seizoen werden verstuurd. De
bijdragen van de clubs zullen samen met de inschrijvingen voor de opleidingen gefactureerd
worden na de publicatie in de volgende Handbal in de Regio.

3.3.

Er moet vanaf nu absoluut getracht worden de boetes beter op te volgen. De clubs zijn echt
niet gediend met boetes voor wedstrijden die al een half jaar geleden gespeeld werden.

3.4.

André roept op om de boetes voor administratieve fouten of vergissingen te herzien. Een
schrijffout bijvoorbeeld wordt in verhouding veel te streng bestraft. Patrick heeft in het
verleden al een voorstel in die richting gedaan. Erwin zal dit verder uitwerken. Actie: EDI

3.5.

Wat betreft een herziening van de boetes dient wel gekeken te worden wat de VHV in deze
materie wil beslissen naar aanleiding van de hervorming van de regio’s. Om een definitieve
regeling vanaf volgend seizoen in werking te kunnen laten treden mag ook hier niet te veel
tijd verloren meer gaan.

3.6.

HC Rhino vraagt of er geen mogelijkheid bestaat een minnelijke schikking te treffen in
verband met de nog uitstaande boetes. De leden van de RAVB zijn van mening dat er na het
gesprek in juni, waarbij HC Rhino zich akkoord heeft verklaard met de grond van de zaak,
geen redenen zijn om hier nu op terug te komen. De RAVB wil eveneens vermijden om een
voorgaande te scheppen.
Marcel stelt voor om aan HC Rhino een afbetalingsplan voor te stellen. Het volledige bedrag
dient wel betaald te zijn voor de afloop van het huidige seizoen. Rudi zal hiervoor contact
opnemen met HC Rhino.
Actie: RSA

3.7.

Marcel vraagt wat er dient te gebeuren als HC Duffel en HC Rhino de uitstaande boetes niet
(willen) betalen. Erwin zal hiervoor contact opnemen met de VHV.
Actie: EDI

3.8.

Provinciale werkingstoelagen
• Het PCA heeft 1250,00 euro ontvangen van de provincie Antwerpen. Dit is meer dan begroot
en dus een meevaller.
• Het PCVB heeft een kleine 1100,00 euro ontvangen van Vlaams-Brabant.
• Vanaf volgend jaar vallen de toelagen van de provincies weg.

4.
4.1.

Regio
Ontwerpnota regiowerking
• Wat betreft de ontwerpnota voor de regiowerking valt er geen vooruitgang te noteren. De
enige informatie die we hebben ontvangen stond te lezen de verslagen van de RvB van de
VHV. Eén en andere begint wel te dringen.
• Blijkbaar zit iedereen te wachten tot ze weten hoeveel geld er beschikbaar zal komen, om
dan te kijken wat er met dat geld kan gebeuren. Is het niet beter om eerst te bepalen wat er
zou moeten gebeuren, en wat we zouden willen, op voorhand prioriteiten vast te leggen, en
daarna, als de budgeten bekend raken, te kijken of wat haalbaar is. Indien blijkt dat er dan
onvoldoende middelen zijn, kan/moet er gezorgd worden voor bijkomende financiering.

5.

• Tegen de Algemene Vergadering 2014 van de provinciale comités moeten we wel weten of
we een budget per provincie dan wel voor de regio moeten opmaken. En we moeten onze
clubs een plan kunnen voorleggen van hoe de nieuwe regio er zal uit zien. Erwin zal de VHV
contacteren
Actie: EDI
Algemene Vergadering 2014
• Aangezien het goed te keuren jaarverslag 2013 de balans 2013 nog per provincie zijn
opgesteld, wordt besloten om de Algemene Vergadering 2014 van beide Provinciale
Comités dit jaar nog apart te houden.

Handbal in De Regio – Nummer 1401 – 16 januari 2014

13 van 30

Regio Antwerpen – Vlaams Brabant

6.

WWW.handbal-avb.be

• Afhankelijk van de voortuitgang van punt 4.1 kan het nodig zijn om dan al een gezamenlijk
budget voor te stellen, waarna vanaf 2015 de Algemene Vergadering gezamenlijk kan
georganiseerd worden.
Handbal in de Regio
• Als resultaat van de voortschrijdende integratie tussen de twee provinciale comités zal de
naam vanaf het volgende nummer wijzigen in Handbal in de Regio.
• Gezien de aanslepende problemen met de publicatie van Handbal in Antwerpen, heeft Rudi
Marc Dhooghe bereid gevonden om de opvolging hiervan op zich te nemen.
• Patrick zal samen met Marc het volgende nummer voorbereiden. Hierin dienen naast de
boetes van de periode augustus tot en met november, ook de jaarlijkse bijdragen van de
clubs opgenomen worden.
Actie: PDM

7.

8.

• Marc zal uitgenodigd worden op de volgende vergadering van de RAVB, waarna de nieuwe
Handbal in de Regio nog in december 2013 moet verschijnen.
Actie: EDI
De problematiek van het inzetten van wat we recreant scheidsrechters noemen, werd door
Freddy aangekaart op de laatste vergadering van de Jeugdcommissie van de VHV. Het voorstel
om een nieuwe categorie scheidsrechters te creëren werd hier unaniem gesteund. Patrick zal dit
nu voorstellen op de Raad van Bestuur van de VHV.
Actie: PDM
Regioselecties
• Freddy heeft een gesprek gehad met Linde en Marijn in verband met de selectiewerking en
het gebrek aan communicatie hier rond. De JC van de VHV verbindt zich ertoe om de
communicatie met de regio’s (provincies) te verbeteren. Als eerste stap zullen de
aanwezigheden op de selectietrainigen via Freddy aan de clubs bezorgd worden. Ook het
niveau en de kwaliteit van de trainingen is aan bod gekomen. De JC zal deze informatie
doorspelen aan de selectietrainers.
• Rudi heeft moeten vast stellen dat het aantal deelnemers aan de selectietrainingen een
dalende lijn vertoond. Erwin wijt dit vooral aan de bereikbaarheid. Het is voor kinderen die de
verplaatsing met het openbaar vervoer moeten maken niet evident om al om 14u in de
sporthal te geraken.
Tim stelt voor om dit zeker aan de JC van de VHV te melden, maar de uiteindelijke
verantwoordelijkheid ligt hier niet bij de RAVB maar bij de VHV.
Actie: FLI

9. Competitie
9.1. In het huidige systeem kunnen de uitslagen van de J12 competities niet op de website
gepubliceerd worden. Erwin zal daarom zijn vroeger Excel-bestand aan Alain en François
bezorgen. Op die manier kan de informatie wel op de website komen, zij het in een andere en
niet uniform formaat.
Actie: EDI/FBO/ABR
9.2. Net als de vorige jaren zijn er heel veel verplaatsingen en verschuivingen van wedstrijden, en
net als de vorige jaren dikwijls op de laatste moment. François meldt wel dat de clubs zich heel
collegiaal opstellen, en dat er toe nu toe nog geen enkel probleem is geweest.
9.3. Freddy meldt dat Groot-Bijgaarden al verschillende keren kreeg af te rekenen met
mail-problemen bij het doorsturen van de uitslagen of wedstrijdbladen. Men krijgt steeds een
reactie dat de boodschap niet kon afgeleverd worden, hoewel die in sommige gevallen wel
degelijk is aangekomen.
10. Website
10.1.

Alain geeft een kort overzicht van de voortgang van de website:
• Naast de publicatie van verslagen, werden ook alle kalenders opgenomen. Inclusief de
tornooien voor J8 en J10 en de tornooien voor recreanten.
• Er werd eveneens een lijst met sporthallen en adressen gepost. Erwin merkt op dat in
sommige gevallen en afhankelijk van de GPS, het postadres van een sporthal niet altijd tot
de ingang of de parking van de sporthal leidt. Dit is onder meer het geval in Mechelen, waar
de toegang van de parking in een andere straat ligt. Erwin zal daarom aan de clubs vragen
of het nodig is om een bijkomend adres op te nemen in de lijst.
Actie: EDI
• Iedereen wordt verzocht om de clubs aan te moedigen om de website ook te gebruiken voor
het publiceren van bijvoorbeeld foto’s of speciale nieuwsberichten en aankondigingen. Dit
geldt eveneens voor bijvoorbeeld de scheidsrechterscommissies. Bijvoorbeeld een lijst en
een groepsfoto van de geslaagde kandidaten jeugd-, junior of provinciaal scheidsrechter.
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11. Promotie
11.1.

Heist-op-den-Berg is een onafhankelijke satelliet-club met een eigen stamnummer. Er zal
een aankondiging op de website verschijnen.

11.2.

Eén van de doelstelling van de RAVB is het realiseren van een groei van de jeugdwerking
binnen de regio. Dit kan op verschillende manieren:
• Clubs steunen/stimuleren voor het oprichten van jeugdkernen/satelliet-clubs.
• Initiaties organiseren/ondersteunen

• Inschakelen van lesgevers via Vlabus, maar de kostprijs wel doorrekenen aan de clubs
Tegen de Algemene Vergadering zouden we een beeld moeten hebben van welke clubs
interesse hebben om hier mee in te stappen, en welke initiatieven/projecten momenteel al
lopen.
11.3
Handbal voor recreanten blijkt aan te slaan.
12. Varia
12.1.

In verband met punt 8.1 van het verslag van de vorige vergadering, denken we dat John
Helsen een functie als initiator zou kunnen opnemen in de RAVB. Er dient wel navraag
gedaan welke diploma’s John heeft, en welke de vereisten zijn bijvoorbeeld bij Vlabus of de
VHV.
Een zelfde rol zou eventueel weggelegd kunnen zijn voor Willy Van Croonenborch.

12.2.

De RAVB zal een wedstrijd uitschrijven voor het ontwerp van een nieuw logo. Behalve een
mailing naar de clubs uit de regio, zal dit ook gepubliceerd worden op de website en de
website van de VHV.
Als prijs wordt een aankoopbon van 100,00 euro bij HandbalShop voorgesteld. Er dient nog wel
een reglement opgesteld te worden.
12.3. Er wordt gevraagd om bij het versturen van het verslag en de uitnodiging van de vergadering,
ook Bruno Everaert, Sam Van de Plas en Michael De Wachter in de lijst op te nemen.
Rudi sluit de vergadering.
Volgende Vergadering
• donderdag 19 december, Merksem

Actie: MMA

Verslag van de Vergadering van het
Regio Comité Antwerpen – Vlaams-Brabant
donderdag 19 december 2013
Aanwezig:
 PCA:






Rudi Sas (RSA), Marcel Matthijnssens (MMA), Staf Vergauwen (SVG), Erwin Dirkx (EDI),
François Boeren (FBO), Tim Mogal (TMO), Alain Brys (ABR)
PCVB:
André Vertommen (AVT)
PSCA:
Raoul Cornelis (RCO)
PSCVB: Verontschuldigd: Freddy Lievens (FLI), Patrick De Mot (PDM)
Locatie: Sporthal De Rode Loop, Merksem

Agenda
1.
2.
3.
4.

Verslag Vorige Vergadering
Scheidsrechters
Financiën
Regiowerking
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5. Competitie
6. Website
7. Vorming & Promotie
8. Varia
Rudi opent de vergadering.
1 Verslag Vorige Vergadering
1.1
Het verslag van de vergadering van 21 november 2013 wordt goedgekeurd.
2 Scheidsrechters
2.1 De Raad van Bestuur van de VHV heeft uiteindelijk dan toch beslist om, op uitdrukkelijke vraag
van het PSCA, geen klachten tegen Jeugdscheidsrechters te aanvaarden.
2.2 De Raad van Bestuur van de VHV heeft eveneens beslist om de legitimatiekaarten voor
Jeugdscheidsrechters af te schaffen.
Iedereen vraagt zich af op wat deze beslissing is gebaseerd. Dit neemt een mogelijke
stimulans weg, en de vermindert kansen dat Jeugdscheidsrechters topwedstrijden zullen
bijwonen waar ze topscheidsrechters aan het werk kunnen zienN
2.3 Anders dan het Jeugdcomité van de VHV, die unaniem voorstander is, heeft het
Scheidsrechterscomité van de VHV heeft een negatief advies afgeleverd betreffende het
voorstel voor recreant-scheidsrechters. De Raad van Bestuur van de VHV heeft nog geen
beslissing genomen.
Erwin stelt zich de vraag waarom in handbal niet kan wat bijvoorbeeld in het Vlaamse
basketbal en in Nederland in meerdere sporten wel bestaat, namelijk het invoeren van een
statuut van clubscheidsrechter.
3 Financiën
3.1 Rudi heeft een gesprek gehad met Rhino aangaande de nog uitstaande facturen, en heeft een
akkoord gesloten voor een gespreide betaling. Marcel zal contact opnemen met Rhino voor het
opstellen van een afbetalingsplan.
Actie: MMA
3.2 Erwin heeft contact gehad met Duffel in verband met de communicatie rond de verplaatste
wedstrijd van 27 januari 2013. Duffel is nog niet overtuigd dat ze wel degelijk op de hoogte
werden gebracht. Erwin bekijkt hoe hij de ontbrekende informatie alsnog bij Duffel kan krijgen.Actie: EDI
3.3 Er wordt voorgesteld om Karin toe te laten, om bij vastgestelde fouten en overtredingen,
rechtstreeks de clubs te contacteren om de foutenlast naar beneden te krijgen.
Er wordt eveneens voorgesteld om een tweede herziening van de boetes door te voeren. Zeker
administratieve fouten worden vandaag te zwaar bestraft.
Actie: EDI/PDM
3.4 Rudi zal er bij Patrick op aandringen om dringend de boetes in Handbal in de Regio te
publiceren. Marcel wacht op de publicatie om de facturen te kunnen uitsturen. Actie: RSA/PDM/MMA
3.5 Voor de facturatie van boetes wordt het volgende tijdschema afgesproken:

3.6

3.7
3.8

3.9

•

Bijdragen, boetes augustus tot en met oktober: asap

•

Boetes november tot en met januari: februari

•
Boetes februari tot en met mei: mei
Voor het volgende seizoen dient wordt volgend tijdschema afgesproken:
•

Bijdragen, boetes augustus tot en met september: oktober

•

Boetes oktober tot en met november: december

•

Boetes januari tot en met februari tot en met mei: maart

•
Boetes maart tot en met mei: mei
Rudi vraagt of het mogelijk is om voor de penningmeester van het PCA een nieuwe computer
aan te schaffen. Raoul zal navragen welk budget hiervoor voorzien dient te worden.
Actie: RCO
Aangaande de gezamenlijke begroting voor 2014 dienen beide penningmeester af te spreken.
Beide PC’’s dienen dan op hun Algemene Vergadering in februari een bijzondere volmacht te
vragen voor het geval de VHV niet tijdig klaar geraakt met de hervorming van de regio’s, en
beide provincies alsnog apart verder dienen te gaan.
Als onderdeel van een vzw dienen alle financiële documenten ten minste 7 jaar bewaard te
worden. Marcel zal de oude documenten aan Alain bezorgen die zal zorgen voor het
archiveren.
Actie: MMA/ABR
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4 Regio
4.1 Het blijft oorverdovend stil langs de kant van de VHV betreffende de hervorming van de regio’s.
Volgens André “beloofd” de VHV een voorstel voor de Algemene Vergadering van de PC’s.
Er wordt door alle leden van de RAVB wel vermeld dat die Algemene Vergadering er heel snel
zal aankomen, èn dat de PC’s de nodige tijd moeten krijgen om het voorstel intern te
bespreken vooraleer aan de clubs te bezorgen. De tijd dringt dus.
Een belangrijke vraag dient zich hier aan. Wat als de clubs, de Algemene Vergadering dus, het
voorstel van de VHV wegstemt. Dit kan zowel gebeuren op één van de provinciale Algemene
Vergaderingen als op de Algemene Vergadering van de VHV.
4.2 Rudi contacteert Patrick en Marc Dhooghe voor de publicatie van Handbal in de Regio. Het
volgende nummer moet nog deze maand verschijnen.
Actie: RSA/PDM
4.3 De voorstellen om te starten met een alternatieve selectiewerking voor M16, of met tornooien
specifiek voor M10 en M12 worden niet weerhouden. Beide PC’s noch de RAVB willen in
concurrentie treden met de VHV wat betreft de selectiewerking. De organisatie van tornooien
voor M10 of M12 kan perfect door de clubs zelf gebeuren. Dit is geen prioriteit voor de RAVB.
Wat wel mogelijk is, is dat bij de tornooien voor M8/M10/M12 aparte meisjesreeksen worden
opgezet, indien daarvoor voldoende belangstelling is. De clubs moeten dan bij inschrijving wel
uitdrukkelijk melden dat het om een 100% meisjesploeg handelt.
4.4 Erwin kijkt na hoeveel meisjes er vandaag aangesloten zijn in de categorieën M8 tot en met
M12.
Actie: EDI
4.5 Er dient bij de organisatie van de tornooien M8/M10/M12 absoluut vermeden worden dat er te
grote leeftijdsverschillen zijn. JM8 laten spelen tegen JM12 kan absoluut niet. Zelfs JM8 tegen
JM10 en JM10 tegen JM12 dient beperkt en zo veel mogelijk vermeden te worden.
4.6 Alle clubs dienen ook aangespoord te worden om de leeftijdsgrenzen zo veel mogelijk te
respecteren. Niemand, behalve sommige ouders en trainers misschien, heeft er baat bij om
spelers op te stellen die één of zelfs twee jaar te oud zijn.
5 Competitie
5.1 Er ontbreken nog een aantal uitslagen JM12 en JM14. Met het oog op het einde van deze
competities, respectievelijk op 18-19 januari en 01-02 februari, en het begin van de
nacompetities, dienen deze dringend doorgegeven te worden. François zal de betrokken clubs
contacteren.
Actie: FBO
5.2 Er duikt een nieuw fenomeen op. Clubs melden dat ze niet over voldoende spelers beschikken,
of komen niet opdagen, en vragen nadien om de wedstrijd op een andere datum te spelen.
We zijn van oordeel dat het alsnog spelen van de wedstrijd enkel kan met uitdrukkelijk akkoord
van de tegenstander, en dat anders de geldende reglementen onverminderd dienen toegepast
te worden.
5.3 In de kalender PO/PD JM12 werden 2 extra speeldagen toegevoegd.
5.4 François zal de roosters van de PO/PD JM12 en JM14 zullen zo snel mogelijk aan de clubs
bezorgen. Erwin zal de kalenders opstellen in de database van de VHV.
Actie: FBO/EDI
6 Communicatie
6.1 Er dient meer regelmaat te komen in de publicatie van Handbal in de Regio. De clubs hebben
recht om tijdige en volledige informatie. Tevens is een regelmatige publicatie van de fouten en
bijhorende boetes een aansporing voor de clubs om hier meer werk van te maken.
6.2 De uitslagen en rangschikkingen van JM12 kunnen nu op de website gezet worden.
6.3 Raoul heeft een eerste reeks foto’s van de scheidsrechters aan Alain bezorgt die nu ook op de
website staan.
6.4 Gezien de mogelijk beperkte capaciteit voor de website, heeft Alain een gmail-adres
aangemaakt, zodat de foto’s zelf op Picasse kunnen gezet worden.
6.5 Iedereen is het er over eens dat alle clubs belangrijke evenementen of organisaties mogen
melden aan de RAVB, die deze dan zal overnemen op de website.
7 Vorming en Promotie
7.1 Erwin contacteert Nottebohm voor een bijscholing rond krachttraining. Eventueel kan ook een
sport-paramedische bijscholing georganiseerd worden.
Actie: EDI
7.2 Voor we de wedstrijd voor een nieuw logo kunnen uitschrijven, dienen we eerst over een
minimum reglement te beschikken. Rudi maar daar werk van.
Actie: RSA
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8 Varia
8.1 Data van de Algemene Vergaderingen

8.2

•

VHV:

vrijdag 21 maart (95% zeker!)

•

PCA:

vrijdag 21 februari, 20u00, Brasschaat

Actie

donderdag 20 februari, 20u00, Wespelaar

Actie

•
PCVB:
Data volgende vergaderingen RAVB
•

donderdag 16 januari, Wilrijk

•

donderdag 13 februari, Mechelen

Rudi sluit de vergadering.
Volgende Vergadering
donderdag 16 januari, Wilrijk

Actie: RSA

Scheidsrechterscommissie Provincie Antwerpen.
Voorzitter:
R. Vandenbroeke - Augustijnslei 204 - 2930 Brasschaat Tel. & Fax. : 03.651.59.02
Secretaris:
R.Cornelis – Hagelberg 11 – 2040 Berendrecht Tel & Fax: 03.568.10.68
Penningmeester: M.De Moor – Portugesestraat 20 – 2660 Hoboken Tel: 0477.46.60.78
Verslag vergadering: 10/09/2013

Aanwezig: Cornelis, De Moor, Vandenbroeke, Uten, De Wachter
Verontschuldigd: V.Croonenborch, V.D.Plas
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.
1. Briefwisseling:
Email ontvangen van F.M. met de vraag wie van de Toekomstkoppels er deel heeft genomen aan
de Provinciale bijscholing, en wat de resultaten zijn van de spelregeltest, en of zij een fysieke
proef hebben afgelegd met eventueel de resultaten.
RC zal antwoorden.
Email van K.Moens i.v.m. een extra cursus Secr/tijdw. In Turnhout, is besproken en RC zal
antwoorden.
2. Financieel Verslag:
MDM geeft uitleg, we hebben nog voldoende middelen tot het einde van het jaar.
We zitten ongeveer op hetzelfde niveau als het voorgaande jaar.
3. Verslag PCA.:
MDM heeft deze vergadering bijgewoond en geeft uitleg. Hij heeft de antwoorden van het PCA al
doorgemaild naar de leden.
4. Verslag scheids.com. VHV:
MDM gaat naar deze vergaderingen, en geeft uitleg.
5. Cursussen & bijscholingen:
Alles is gepland en lopende
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6. Aanduidingen:
Jeugd:
PF 015
PD 019

Za 5/10

10:00
- Rhino
O.Merksem
Luchtbal W.V.Suetendael
- Aarschot
11:15

Provinciaal
September
PB 002 Za 21/09 15:00
PB 003 Za
16:30
21/09
PA 003 Za
18:00
PC 005 Za 28/09 12:30
PB 014 Za 28/09 14:15
PC 004 Za 28/09 18:00

Welta 2
Duffel

-

O.Merksem 2

Desmet A.

De Schepper J.

Plaon

Verheyen

-

Uilenspiegel

-

Bebelmans
G.

Theyssens J.

Plaon

V.Suetendael

GBSK

Sasja

-

Welta

Hannes L

Rottiers K

Schoten

-

O.Merksem

Janssens G.

Antonissen N.

Vorderstein

Sorghvliedt V.Suetendael
Cornelis

Brasschaat

-

Uilenspiegel

Bebelmans

Theyssens J.

Centrum

Verheyen

O.Merksem

-

Uilenspiegel

De Schepper

Desmet

Rode Loop

De Moor M.

Uilenspiegel 2 -

O.Merksem 4

Hannes

Rottiers

De Bist

De Wachter

Evergem

Janssens G.

Antonissen N.

Plaon

V.Suetendael

Oktober
PB 009 Za 12/10 14:00
PA 015 Zo 13/10 16:45
H 021

Za 19/10 20:30

Welta

-

7. Allerlei:
Nihil
Einde van de vergadering 23u30
Volgende vergadering woensdag 16/10/13 te 19u30 in Esso clubhuis Deurne
Opgemaakt: R. Cornelis

Scheidsrechterscommissie Provincie Antwerpen.
Voorzitter:
R. Vandenbroeke - Augustijnslei 204 - 2930 Brasschaat Tel. & Fax. : 03.651.59.02
Secretaris:
R.Cornelis – Hagelberg 11 – 2040 Berendrecht Tel & Fax: 03.568.10.68
Penningmeester: M.De Moor – Portugesestraat 20 – 2660 Hoboken Tel: 0477.46.60.78
Verslag vergadering: 16/10/2013
Aanwezig: Cornelis, De Moor, Vandenbroeke, Uten, V.D.Plas
Verontschuldigd: V.Croonenborch, De Wachter
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.
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1. Briefwisseling:
E-mail ontvangen van Neveux S.(jeugdscheidsrechter club begeleider) er zijn problemen geweest
bij een jeugdwedstrijd van Welta met de coach van Atomix, hij heeft deze uit de wisselzone laten
verwijderen. Dit is besproken.
MDM zal dit naar voor brengen op de eerstvolgende vergadering van het scheidsrechters comité
v/d. VHV.
E-mail SR wordt besproken qua leveringsplicht, dit is een richtlijn van de VHV en wij houden ons
aan deze richtlijn.
Op kosten van de VHV zal er een tweede jeugdscheidsrechters cursus georganiseerd worden, wij
waren genoodzaakt deze tweede cursus te organiseren (aangevraagd aan de VHV) gezien het
overgrote aantal inschrijvingen.
2. Financieel Verslag:
MDM geeft uitleg, de onkosten van de bijscholingen en cursussen moeten nog verrekend worden.
Wanneer deze verrekend zijn krijgen we een correct beeld van onze financiën. We zitten nog
steeds binnen ons budget.
3. Verslag PCA.:
S.VDP geeft uitleg, over de vragen die Sam meegebracht heeft hebben wij een discussie gevoerd,
onze standpunten zijn ingenomen en RC zal deze op de volgende vergadering verdedigen,
uitleggen
4. Verslag Sch.Com.VHV
MDM geeft uitleg, er zijn een aantal vragen gesteld en deze werden door MDM beantwoord.
5. Extra cursus JSR:
Er wordt een extra cursus jeugdscheidsrechter gegeven tijdens de herfstvakantie (op 29 en 31/10
e
van 9 tot 12u ) we waren genoodzaakt deze 2 cursus te organiseren gezien het te grote aantal
inschrijvingen (aangevraagd en goedgekeurd door de VHV)
6. Project jonge scheidsrechters:
Alle afspraken zijn gemaakt en de uitnodigingen zijn verstuurd LU & MDM volgen dit verder op

7. Cursussen & bijscholingen:
Alle bijscholingen zijn gegeven en zijn succesvol afgerond.
De cursus secr /tijdw is afgelopen er waren 37 deelnemers, allen geslaagd voor de spelregeltest.
De cursussen jsr-, Prov/Junior scheidsrechter zijn nog bezig.
RC heeft de verslagen opgemaakt en deze werden naar de desbetreffende instanties doorgemaild
8. Aanduidingen:
Jeugd:
Oktober
PF 022
PD 026
PD 030
PG 022

Za 26/10

Zo 27/10

13:00
14:15
14:15
16:45

Rhino

-

Schoten
O.Merksem

Horito

W.Van Croonenborch

Atomix HaKe
Atomix 1

-

Atomix Putte
Uilenspiegel

KL.Boom

W.Van Suetendael
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November
PH 024
PH 021
PI 011
PF 054
PH 016
PG 031

Za

9/11

Za

9/11

Za 16/11

14:30
15:45

Schoten

-

Brasschaat
Zandvliet

Vorderstein

W.Verheyen

Sasja

-

Rhino
Welta

Sorghvliedt

R.Cornelis

Uilenspiegel

-

Schoten
Atomix HaKe

De Bist

S.V.D.Plas

11:00
12:15
15:05
16:35

WWW.handbal-avb.be

Provinciaal

Oktober
H 021

Za

19/10 20:30

Welta

-

CS 031

Za

26/10 18:30 DHW Antwerpen -

Evergem

Janssens G.

Antonissen N.

Plaon

V.Suetendael

Rhino

Rottiers

Hannes

Sorghvliedt

L.Uten

De Vos K

Vorderstein

De Moor M.

November
PB 016

Za 16/11 13:00

Schoten

-

t Noorden

Everaert M.

MJ
055/060

Za 24/11 14:30

VHV J16

-

Janssens R.Haazen J;

Janssens G. Antonissen N.

Sporthal Klein Boom

V.Suetendael

9. Allerlei:
Nihil
Einde van de vergadering 23u30
Volgende vergadering woensdag 12/11/13 te 19u30 in Esso clubhuis Deurne
Opgemaakt: R. Cornelis

Scheidsrechterscommissie Provincie Antwerpen.
Voorzitter:
R. Vandenbroeke - Augustijnslei 204 - 2930 Brasschaat Tel. & Fax. : 03.651.59.02
Secretaris:
R.Cornelis – Hagelberg 11 – 2040 Berendrecht Tel & Fax: 03.568.10.68
Penningmeester: M.De Moor – Portugesestraat 20 – 2660 Hoboken Tel: 0477.46.60.78
Verslag vergadering: 12/11/2013
Aanwezig: Cornelis, De Moor, Vandenbroeke, Uten, V.D.Plas, De Wachter
Verontschuldigd: V.Croonenborch
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.
1. Briefwisseling:
MDM heeft 3 e-mails gestuurd naar FM i.v.m. de volgende punten
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1- Recreant scheidsrechter (volwassenen die de cursus jsr willen volgen om jeugd te fluiten)
2- Volmachten van de jsr clubbegeleider (naar aanleiding van feiten tijdens een jeugdwedstrijd)
3- Toestemming vragen om een extra jsr cursus te mogen geven (groot aantal “37”
inschrijvingen)
2. Financieel Verslag:
MDM heeft gevraagd om de rekening van de laatste cursus (junior scheidsrechter) op te maken
zodat hij deze kan verrekenen. We zitten nog binnen het budget (deze verrekening inbegrepen).
Er zijn nog voldoende middelen om onze werking tot het einde v/h jaar te kunnen voort zetten. Er
kunnen dus voldoende waarnemers aangeduid worden voor de begeleiding van de nieuwe jeugden juniorscheidsrechters.
3. Verslag PCA.:
RC is naar de vergadering geweest en geeft uitleg, hij heeft de standpunten van het PSCA
verdedigd
Hij heeft nog eens aangehaald dat het PSCA enkel gemachtigd is om de bestaande cursussen te
geven, en iets dat niet bestaat dan ook niet kan, mag geven. Het PCAVB is van mening dat we ze
gewoon niet willen geven, ondanks dat zij ons in het verleden alle steun hebben toegezegd.
RC heeft wel aangehaald dat MDM deze problematiek zal meenemen naar de eerstvolgende
vergadering VHV scheidsrechtercomité.
FL deelt mede dat hij dit gaat bespreken op de RVB.
RC heeft nog eens aangehaald dat op vraag v/h PCAVB het PSCA eenmalig volwassenen de
cursus jsr passief heeft laten bijwonen, maar vindt dat volwassenen niet thuis horen op deze
cursus, en ze de volledige cursus maar moeten volgen zolang er geen nieuwe, alternatieve cursus
ontwikkeld wordt voor de volwassen jsr’s (die het PCAVB “ Recreant scheidsrechter “ wil noemen)
en het voor de leveringsplicht de bedoeling was dat scheidsrechters die maar een beperkt aantal
wedstrijden willen fluiten toch zouden aangeduid worden. Ons standpunt is daarin dat wie zich
aanmeldt nadat hij de bijscholing gevolgd heeft zal aangeduid worden (wel op de dagen dat hij
zich niet vooraf afgemeld heeft) maar zolang hij/zij geen15 wedstrijden gefloten heeft niet kan
tellen voor de leveringsplicht (VHV regl.)
In de reeks J 16 geeft Atomix 2 forfait voor de rest van het seizoen.
Het PCAVB haalt aan dat er in de reglementen 2013 duidelijk staat dat het niet toegelaten is te
turven, noch het totaal aantal doelpunten per speler in te vullen op het wedstrijdblad in de
jeugdreeksen tot J18 (kadetten). Wel toegelaten is in het scoreverloop het rugnummer v/d speler
in te vullen.
De titel “Handbal in Antwerpen” zal vervangen worden door “ Handbal in de Regio “
De volgende vergaderingen zijn gepland op 21/11 Keerbergen of Wespelaar en 19/12 in Merksem

4. Samenstelling koppels
Enkele scheidsrechters hebben te kennen gegeven van partner te willen wisselen, we hebben dit
besproken en we proberen hiervoor een oplossing te vinden. We gaan een paar zaken
uitproberen.
5. Project jonge scheidsrechters:
MDM heeft de data v/d wedstrijden, tornooien naar PD gestuurd, zodat hij hiervoor
scheidsrechters kan aanduiden.
6. Cursussen & bijscholingen:
Op één na zijn alle cursussen gegeven en goed verlopen. De laatste dag van de cursus
juniorscheidsrechter is op 19/11. En dan zijn alle bijscholingen en cursussen van 2013 achter de
rug.
7. Rapporten (voorstel tot promotie):
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We gaan nog even wachten om al kandidaten naar voor te schuiven voor promotie. We hebben
aan de hand van de rapporten enkele mensen geselecteerd die we extra gaan opvolgen. Na de
evaluatie van deze extra opvolgingen zullen we dan beslissen wie we gaan voor dragen tot
promotie.

8. Aanduidingen:
Jeugd:
November
PH 016

Za 16/11

15:05

Uilenspiegel

PG 031

16:35

PF 036

Za 23/11 10:30

PF 033

Za 23/11 16:35 Uilenspiegel

Sasja

Zo 24/11 13:00
PF 039
PD 039
PH 022
PF 037

Za 30/11
Za 30/11

13:30
15:00
13:15

-

Schoten

-

Atomix HaKe

-

De Bist

M.Bogaert

Brasschaat

Sorghvliedt

S.V.D.Plas

O.Merksem

De Bist

W.Verheyen

Vorderstein

R.Cornelis

Centrum

W.V.Suetendael

Vorderstein

M.Bogaert

Sorghvliedt

W.V.Suetendael

VHV M14 Promotie tornooi

Brasschaat

14:30

Schoten

-

Rhino

-

Aarschot

-

Brasschaat

-

Uilenspiegel

-

Uilenspiegel

-

Schoten

December
PI 025
PF 044

Za 7/12

11:00
12:15

Sasja

Provinciaal
November
PB 016 Za
H 029
Za
PA 028

16/11
16/11

13:00
17:00
18:30

Schoten
O.Merksem

-

t Noorden
GBSK
Duffel

Everaert M.
Desmet
Bebelmans

De Vos K
De Schepper
Rottiers

Vorderstein

De Moor M.

R.Loop

R.Cornelis

De Schepper

R.Loop

W.V.Suetendael

H 033
PA 032

Za

23/11

17:00
18:30

O.Merksem

-

Desselgem
Sasja

Desmet

MJ
055/060

Zo

24/11

14:30

VHV J16

-

Dejonghe Kostic

Janssens G. Antonissen N.

PA 033

Za

30/11

15:00

O.Merksem

December
Zo
H 040

1/12

18:00

GBSK

-

PB 023
PB 022

Za
Za

7/12
7/12

13:00
18:30

Schoten
t Noorden

PB 024

Zo

8/12

13:30

Uilenspiegel

- Uilenspiegel

Sporthal Klein Boom
Luchtbal

L.Uten
R.Cornelis

Hannes

Rottiers

Welta

Janssens G.

Antonissen

Ten Gaerde De Moor L.

-

Welta
Duffel

Crispeels
Segers

Brixhe
Janssens J.

Vorderstein
De Polder

-

O.Merksem

Doms

V.D.Vliet

De Bist
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9. Allerlei:
Hierbij willen wij het PCAVB bedanken, zij hebben ervoor gezorgd dat we de geslaagde
juniorscheidsrechters een volledige uitrusting kunnen geven.
Ook willen we een woord van dank richten aan de clubs, personen die ons een vergaderzaal en/of
sporthal kosteloos ter beschikking hebben gesteld, zodat we daar de bijscholingen, cursussen
hebben kunnen laten plaats vinden.
Einde van de vergadering 23u30
Volgende vergadering Dinsdag 10/12/13 te 19u30 in Esso clubhuis Deurne
Opgemaakt: R. Cornelis

Scheidsrechterscommissie Provincie Antwerpen.
Voorzitter:
R. Vandenbroeke - Augustijnslei 204 - 2930 Brasschaat Tel. & Fax. : 03.651.59.02
Secretaris:
R.Cornelis – Hagelberg 11 – 2040 Berendrecht Tel & Fax: 03.568.10.68
Penningmeester: M.De Moor – Portugesestraat 20 – 2660 Hoboken Tel: 0477.46.60.78
Verslag vergadering: 10/12/2013
Aanwezig: Cornelis, De Moor, Vandenbroeke, Uten, V.D.Plas
Verontschuldigd: V.Croonenborch, De Wachter
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.
1. Briefwisseling:
E-mail ontvangen van D.VDV, “organisator Ledeganck tornooi “, wordt besproken (hij zou gehoord
hebben dat wij niet meer met de jsr van Antwerpen zouden deelnemen aan het tornooi), R.VDB
heeft al gereageerd op deze e-mail, tot op heden hebben we nog nooit de intentie gehad om niet
meer met naar het tornooi van Eeklo te gaan met de belofte volle jsrs
2. Financieel Verslag:
MDM geeft uitleg, we zitten volledig binnen het budget. Ook met de onkostennota’s die hij nog
verwacht (aanduidingen december) zouden we het budget niet overschrijden
MDM legt de begroting voor die hij wil indienen voor volgend jaar. De vergadering heeft deze
begroting besproken en geeft hem de volmacht om deze begroting in te dienen bij het PKA
.
3. Verslag PKA:
J.C van V.BR heeft de vergadering bijgewoond, tot op vandaag hebben we nog niets gehoord van
hem, hij was ook niet aanwezig op de vergadering van het Sch.com. v/d VHV om eventueel uitleg
te vragen
Ook heeft nog niemand het verslag van de vorige vergadering ontvangen.
RC zal aanwezig zijn op de volgende vergadering 19/12/13 te Merksem
4. Cursussen Junior scheidsrechter:
De laatste cursus is afgelopen en iedereen was geslaagd.
De nieuwe junior scheidsrechters zijn al ingezet.
Verder zullen ze intensief opgevolgd worden door de waarnemers van het PSCA.
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5. Verslag VHV scheidsrechtercomité
MDM geeft uitleg
Hij heeft de problematiek v/d “recreant scheidsrechter” voorgelegd op de vergadering, de
vergadering was unaniem dat, als we deze weg op zouden gaan we de klok terug draaien en dat
kan niet de bedoeling zijn na jaren van hard werken.( FM zal nog iets op papier zetten dat we
kunnen gebruiken als motivatie naar het PKAVB toe.
Dus blijven we bij ons standpunt, als een volwassene jeugdwedstrijden wil fluiten hij/zij
scheidsrechters cursus moet volgen en dat de jeugdscheidsrechters cursus enkel voor de jeugd
dient.
Qua bevoegdheden van de jeugdscheidsrechter clubverantwoordelijke (begeleider) is er nog geen
antwoord
Wat ons wel verheugt is dat eindelijk door de RVB beslist is dat er geen verslag kan opgemaakt
worden tegen jsrs (zie H7 1582 van 9/12/13 verslag RVB van 4/11/13)
f. Scheidsrechtersaangelegenheden
1. De Chef SR vraagt aan de RVB om te bekrachtigen dat SR dwalingen van JSR’s niet mogelijk zijn. De RVB
gaat akkoord.

6. Rapporten (voorstel tot promotie):
RC zal via email aan FM de scheidsrechters Rottiers Kevin en Lambert Cihan voorstellen om te
stijgen naar de B groep hun collega’s Hannes, Denissen behoren al tot de B groep.
7. Aanduidingen:
Provinciaal
Januari
KJ 073 078

Za 11/01 15:15

Antonissen N - Janssens G.
Wils - Lambert

VHV J18
Sasja

Atomix

Wils

Sorghvliedt

M.De Moor

Centrum

???

Za 18/01 15:00

PB 027

Za 25/01 15:30

O.Merksem
2

-

Duffel

Chrispeels

Brixhe

Rode Loop

L.Uten

PA 052

Zo 26/01 19:30

Duffel

-

Sasja

Antonissen N.

Janssens
G.

Pollepel

W.V.Suetendael

VHV J16

Bebelmans

W.Verheyen

PC 023
MJ 085 090

Za 18/01 14:45

-

Centrum

???

8. Allerlei:
Nihil
Einde van de vergadering 23u30
Volgende vergadering dinsdag 14/01/14 te 19u30 in Schoten, te vragen aan Johan (Lynn)
Opgemaakt: R. Cornelis

Scheidsrechterscommissie Provincie Antwerpen.
Voorzitter:
Secretaris:

R. Vandenbroeke - Augustijnslei 204 - 2930 Brasschaat Tel. & Fax. : 03.651.59.02
R.Cornelis – Hagelberg 11 – 2040 Berendrecht Tel & Fax: 03.568.10.68
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Penningmeester: M.De Moor – Portugesestraat 20 – 2660 Hoboken Tel: 0477.46.60.78

Verslag vergadering: 14/01/2014
Aanwezig: Cornelis, Uten, De Moor, Vandenbroeke
Verontschuldigd: V.Croonenborch, V.D.Plas, De Wachter

De voorzitter wenst alle commissieleden, scheidsrechters en hun familie een gezond en sportief 2014
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd
1. Briefwisseling:
E-mail van J.V is besproken, hij vraagt aandacht qua aanduidingen voor de regiowedstrijden v/d
dames
tussen schoten en uilenspiegel (deze ploegen strijden voor de titel)
Antwoord e-mail ontvangen van D.V.Dorpe over de legitimatiekaarten van de
jeugdscheidsrechters.
2. Financieel Verslag:
MDM heeft de eindafrekening opgemaakt voor 2013 en alles is betaald door het PCA.
Hij heeft ook de begroting opgemaakt voor 2014 en binnen gestuurd naar het PCA, deze wordt
door het PCA in hold (in afwachting v/d goedkeuring) gezet omdat zij nog steeds niets weten over
welke (hoeveel) financiële middelen zij gaan ontvangen van de VHV. Hierover is nog grote
onduidelijkheid.
3. Verslag PCA:
RC geeft uitleg, hij haalt de nodige punten aan die besproken werden, het PCA deelt de mening
van het PSCA qua legitimatiekaarten
MDM zal het verslag van het werkjaar 2013 aan ED overmaken om in het jaarverslag PCA op te
nemen
We gaan aan S.V.D.P vragen om de volgende vergadering PCA (16/1) bij te wonen.
Wie de algemene vergadering zal bijwonen zal op de volgende vergadering beslist worden.
4. Samenstelling koppels:

LU zal de nodige gesprekken aangaan met de betrokken scheidsrechters
5. Aanduidingen waarnemers:
Provinciaal
Januari
PC 023

Za 18/01 15:00

Sasja

-

Atomix

Bebelmans

PB 027

Za 25/01 15:30

O.Merksem 2

PB 026

Za 25/01 15:30

Schoten

PA 052

Zo 26/01 19:30

Wils

Sorghvliedt

M.De Moor

-

Duffel

Chrispeels

Brixhe

Rode Loop

L.Uten

-

Uilenspiegel 2

Rottiers

Bouanan

Vorderstein

R.Cornelis

Duffel

-

Sasja

Antonissen N.

Janssens G.

Pollepel

W.V.Suetendael

Februari
CS 026

Za

1/02

17:15

Uilenspiegel

-

Vise

Hannes

Rottiers

De Bist

M.De Moor

PB 028

Zo

2/02

14:05

Uilenspiegel 2

-

t Noorden

Bouanan

Bertels S.

De Bist

S.V.D.PLas

PB 033

Za 15/02 15:30

Duffel

-

Uilenspiegel 2

Chrispeels

Brixhe

De Ploan

W.V.Suetendael
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PB 065

Za

Duffel

-

O.Merksem 4

De Schepper

Desmet

PB 031

Za 15/02 18:30

t Noorden

-

Schoten

Janssens J.

Segers K.

De Polder

R.Cornelis

PC 032

Zo 16/02 16:00

Atomix

-

Brasschaat

Antonissen N.

Janssens G.

Keerbergen

R.Cornelis

Jeugd
Februari
PB 059
PF 002
PD 062

Za

1/02

11:15 O.Merksem - Brasschaat
Schoten
- O.Merksem

12:30

Zo 16/02 14:45

Atomix

-

Rhino

R.Cornelis

Vorderstein

R.Cornelis

Keerbergen

6. Allerlei:
Nihil
Einde van de vergadering 23u30
Volgende vergadering woensdag 12/02/14 te 19u30 in Esso clubhuis Deurne
Opgemaakt: R. Cornelis
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OVERZICHT BESTUUR
REGIO COMITÉ ANTWERPEN – VLAAMS BRABANT

Provinciaal Comité Antwerpen
Voorzitter:
Rudi Sas
Sanderusstraat, 30 2018 Antwerpen
GSM: 0474.133.361 e-mail: voorzitter@handbal-avb.be
Secretaris:
Erwin Dirkx
Groenlaan 6 2950 Kapellen
Tel: 03.651.58.39 GSM: 0474.524.420 email: secretaris@handbal-avb.be
Patrick De Mot Ten Beschstraat, 29 2650 Edegem
Tel.: 03.448.19.10 GSM: 0497.252.592 e-mail: patrick.demot@skynet.be
Penningmeester:
Marcel Matthijnssens Galgenveld, 45 2940 Stabroek
Tel: 03.665.41.15 (+fax) GSM: 0475.555.669
e-mail: marcel.matthijnssens@skynet.be
Leden:
Staf Vergauwen Boomgaardstraat 39 B45 2018 Antwerpen
Tel: 03.828.25.08 e-mail: staf.vergauwen@scarlet.be
Tim Mogal
Mechelsesteenweg, 248 2820 Bonheiden
GSM: 0476.451.118 e-mail: timmogal@hotmail.com

Provinciaal Sportcomité Antwerpen
Voorzitter:
Marcel Matthijnssens
Galgenveld, 45 2940 Stabroek
Tel/Fax: 03.665.41.15 GSM: 0475.555.669
e-mail: marcel.matthijnssens@skynet.be
Secretaris:
Erwin Dirkx
Tel: 03.651.58.39
Leden:
Robert Peeters
Tim Mogal
Marc De Moor

Groenlaan 6 2950 Kapellen
GSM: 0474.524.420 email: secretaris@handbal-avb.be

Antverpiastraat, 45 B
Mechelsesteenweg, 248
Portugesestraat, 20

François Schoeters Heidestraat, 9
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Provinciaal Scheidsrechterscomité
Voorzitter:
Robert Vandenbroeke Augustijnslei, 204
Tel : 03.651.59.02 GSM: 0474.212.372
e-mail: robert.vandenbroeke@telenet.be

2930 Brasschaat

Secretaris:
Raoul Cornelis Hagelberg, 11
2040 Antwerpen
Tel: 03.568.10.68 e-mail: raoul.cornelis@telenet.be
Penningmeester:
Marc De Moor
Portugesestraat, 20 2660 Hoboken
GSM: 0477.466.078 e-mail: mark.de.moor@telenet.be
Leden :
Luc Uten
A.C. Swinnenstraat, 21
Tel: 03.664.74.68 GSM: 0472.983.312

2940 Stabroek

Sam Van Den Plas H. Evenepoelstraat 18, 2020 Antwerpen
GSM: 0485 47 28 41
Email: samvandenplas@hotmail.com
De Wachter Michael Kerkhofstraat 61, 2960 Brecht
GSM: 0497 53 47 99
Email: m.dewachter@pandora.be

Provinciaal Comité Vlaams-Brabant
Voorzitter:
LIEVENS Freddy, J.Mertensstraat 6, 1702 Groot-Bijgaarden
GSM : 0485 89 76 80
Email : gbsk.lievensf@hotmail.com
Secretaris :
VERTOMMEN André, Dennenweg 15, 3150 Haacht
GSM : 0495 59 21 14
Email : andre.vertommen1@telenet.be
Penningmeester :
SYNQUINTYN Luc, M.De Coenelaan 5, 1700 Dilbeek
GSM 0496 50 37 50
luc.synquintyn@pandora.be
Scheidsrechterscommissie :
CREMERS Jean, Smoutberg 13, 1730 Asse
Tel : 02 452 98 72
Email : jean.cremers@pandora.be
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EVERAERT Bruno, Hermansstraat 1/44, 2570 Duffel
GSM 0498 41 14 01
Email : br.everaert@gmail.com
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