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Boetes oktober 2014 — Januari 2015
J12

PG013

Heren

PA025

J14

PE049

Heren

PA031

Heren

PA055

4/10/2014

Uilenspiegel E— * 85845: Boone Anita: geboren in 2007: te
Brasschaat

Brasschaat 2 - KV

J16

PD031

11/10/2014 Sasja J22

Brasschaat - Scho18/10/2014 ten 2
Uilenspiegel J22 19/10/2014 Brasschaat 2
Olse Merksem 25/10/2014 Brasschaat 2

22/11/2014 Brasschaat - GBSK

* 2 achter ploegnaam niet ingevuld. Enkel
Brasschaat.
PE045 moet PE049
* 2 achter ploegnaam niet ingevuld. Enkel
Brasschaat.
* 2 achter ploegnaam niet ingevuld. Enkel
Brasschaat.
Totaal Brasschaat

* Paesmans Yoran: 85314: geboren in 2005:

9,5

20

11,2

4

11.2

4

11.2

4

11.2

4
36

9.5

28

9.5

20
48

* 86247: Desnouck Patrick: geboren in
J12 Zuid

J12
J18

PH023

PG027
PC021

17/01/2015 Schoten 4 - GBSK

HvH Zandvliet Olse Merksem
HvH Zandvliet 8/11/2014 Olse Merksem
8/11/2014

Heren

PA026

Heren

PA036

Heren
J12
Noord

PA038

KV Sasja 3 - Uilen12/10/2014 spiegel J22
KV Sasja J22 19/10/2014 Brasschaat
Brasschaat - KV
8/11/2014 Sasja 3

PG022

18/01/2015 Schoten 1 - Sasja

J16

PD066

Brasschaat - Leu18/10/2014 ven

J12
Noord

PG055

Olse Merksem 24/01/2015 HvH Zandvliet
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Totaal GBSK

* Yordi Wijckmans: bij geen enkele club aangesloten
12.2
* Yordi Wijckmans: bij geen enkele club aangesloten
9.5
Totaal HVH Zandvliet
* 3 achter ploegnaam niet ingevuld. Enkel
KV Sasja.
* J22 achter ploegnaam niet ingevuld. Enkel
KV Sasja.

7,5
28
35,5

11.2

4

11.2

4

* Forfait Sasja 3

9.3.c

75

* 15 spelers genoteerd : 1 teveel
Totaal KV Sasja

9.5

20
103

* Forfait Leuven
totaal Leuven

9.3.c

52,5
52,5

* 86322: Liégios Céleste: geboren 2007 niet
totaal Olse Merksem

9.5

20
20
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J18

PC029

Rhino - Olse Merk10/01/2015 sem

J16

PD043

10/01/2015 Rhino -

PE050

Totaal rhino
* 1 achter ploegnaam niet ingevuld. Enkel
18/10/2014 KV Sasja - Schoten 1 Schoten.

J14

* Wedstrijdblad niet ontvangen

11.5

12

* Wedstrijdblad niet ontvangen

11.5

12
24

11.2

Totaal schoten
Dames

PB019

Heren

PA026

Heren

PA041

J14

PE038

Heren

PA073

15/11/2014 T Noorden - Rhino

* Forfait T Noorden
totaal 't Noorden

KV Sasja 3 - Uilen12/10/2014 spiegel J22
Uilenspiegel J22 8/11/2014 Uilenspiegel 3
Uilenspiegel E - KV
29/11/2014 Sasja
Brasschaat 2 - Ui24/01/2015 lenspiegel 3

* J22 niet vermeld achter ploegnaam. Enkel Uilenspiegel
* 65626: Nees Pieter: niet-speler: niet
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* Forfait Uilenspiegel
Totaal uilenspiegel

4
4

9.3.c

75
75

11.2

4

11.2

4

11.2

4

9.3.c

75
87
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Verslag van d Vergadering van het
Regio Comité Antwerpen – Vlaams-Brabant
donderdag 16 oktober 2014
Aanwezig:
§ RAVB:

Freddy Lievens (FLI), Marcel Matthijnssens (MMA), Andre Vertommen (AVT), Karin Van Thielen
(KVT), Staf Vergauwen (SVG), Patrick De Mot (PDM), Alain Brys (ABR), Erwin Dirkx (EDI)

§ PSCA/VB:-Robert Vandenbroeke (RVB)
§ Verontschuldigd: , François Boeren (FBO), Tim Mogal (TMO), Rudi Sas (RSA)
§ Locatie:

Sporthal De Rode Loop, Merksem

Agenda
Werkgroep Herziening Bijdrage en Boetes
1. Verslag Vorige Vergadering
2. Scheidsrechters
3. Financiën
4. Regiowerking
5. Competitie
6. Communicatie
7. Vorming & Promotie
8. Evaluatievergadering
9. Varia

Freddy opent de vergadering.
1.
Werkgroep Bijdrage en Boetes
De werkgroep deelt zijn bevindingen, en stelt voor, zoals eerder al besproken, de administratieve fouten niet ongestraft te laten maar de boetes te beperken, maar tegelijk de grove overtredingen en die feiten die andere partijen
treffen, zwaarder aan te pakken. De voorstellen voor aanpassingen worden door het bestuur van RAVB aanvaardt.
2.

Verslag Vorige Vergadering
André vindt de commentaren over de regio werking redelijk negatief geformuleerd.
André heeft contact gehad met P. Heylen van HC Leuven. Blijkbaar ziet hij niet dat er een probleem ontstaat
in de relatie naar de andere clubs en bij uitbreiding naar de RAVB. André en Freddy zullen die verder opvolgen, en Philip duidelijk maken dat de regel strikter dienen gerespecteerd te worden, aangezien er een duidelijke impact is naar andere clubs.
Actie: FLI/AVT
Het verslag van de vergadering van 18 september wordt goedgekeurd.

3.
3.1.

Scheidsrechters
Op vraag van de RAVB zal het SC een bijkomende opleiding JSR voorzien in het zuiden van de regio. Uit de
voorgestelde data worden op de vergadering 23 en 30 november gekozen.
Freddy, André en François gaan op zoek naar een locatie.
Actie: FLI/AVT/FBO

3.2.

Tijdens de eerste dag van deze bijkomende opleiding zal het SC ook een extra bijscholing voor JSR organiseren. Deze staat open voor alle JSR uit de volledige regio AVB die de eerdere bijscholing niet hebben kunnen volgen. Erwin zal de clubs inlichten.
Actie: EDI

3.3.

Mark DM heeft een offerte voor de uitrusting voor de Jun-SR. Een set shirt+short kost 19,90.

3.4.

Het SC is akkoord, dat indien een club of clubs een bijkomende cursus voor JSR vragen, deze te organiseren onder de volgende voorwaarden:
-

De vragend club(s) zorgt voor de organisatie en locatie

Handbal in de Regio 1501 19 02 2015

pag 4

-

Er zijn minimaal 10, maximaal 30 deelnemers

-

De kosten, vandaag geschat op 150,00 euro, vallen ten laste van de vragende club.

-

De deelnemers kunnen geen aanspraak maken op de door de VHV ter beschikking gestelde uitrusting,
aangezien het om een lokaal initiatief gaat.

4.
4.1.

Financiën
De herziening van de boetes en bijdragen wordt aanvaard. Erwin zal de lijst aanpassen en aan alle clubs toesturen, daar waar nodig voorzien van het nodige commentaar. Alain zal de aanpassingen op de website publiceren.
Actie: EDI/ABR

4.2.

De rekening van het PCVB kan nu vereffend en afgesloten worden. Het saldo van 1.500,00 euro zal op de
rekening van de RAVB gestort worden.

4.3.

Volgens André heeft de PCVB als organisator van de VHV Jeugdeindronde J14 recht op een bijkomende tegemoetkoming wegens de inzet van Jonge Scheidsrechters. Marcel zal aan de VHV vragen dit bedrag rechtstreeks op de rekening van de RAVB te storten.
Actie: MMA

4.4.

De kosten voor de opleiding Wedstrijdsecretaris/Tijdwaarnemer zullen door de RAVB rechtstreeks aan de
clubs gefactureerd worden.
Actie: MMA

4.5.

Zaak Duffel. Erwin bezorgt Freddy alle mails die ondertussen werden uitgewisseld.

4.6.

André plant, in zijn rol als penningmeester van de VHV, een overleg met alle penningmeesters van de verschillende regio’s medio november, voor het bepalen van de nieuwe werkwijze vanaf 1 januari 2015. Marcel
zal aanwezig zijn.
Actie: MMA

5.
5.1.

Regio
Freddy heeft een document in verband met de evaluatie van het regio project en de toekomstige doelstellingen rondgestuurd. Hij vraagt dat iedereen zijn feedback bezorgt met de focus op wat er kan verbeteren.
Actie: iedereen

5.2.

De vraag kan gesteld worden in hoeverre de huidige hervormingen een aanpassing van de statuten van de
VHV vragen, en of bepaalde voorstellen niet eerst door de Algemene Vergadering dienen goedgekeurd te
worden.

5.3.

Het IRT in Heist o/d Berg is goed verlopen. Alain plaats een bedanking voor alle medewerkers op de website.
Hij neemt tevens contact op met Linde en Marijn zodat hij ook een aantal foto’s kan publiceren.Actie: ABR

6.
6.1.

Competitie
In meerdere reeksen spelen vandaag clubs met meer dan één P-ploeg of R-ploeg per reeks. De vraag wordt
gesteld welke mogelijkheden er bestaan in verband met doorschuiven. Concreet, is het een club toegestaan
om een topspeler in alle wedstrijden op te stellen. Patrick zal de reglementen uitzoeken welke beperkingen er
hier gelden.
Actie: PDM

6.2.

Volgens Bruno zijn er geen noemenswaardige onregelmatigheden te noteren op de wedstrijdbladen die hij
krijgt toegezonden. Patrick zal Bruno contacteren om er voor te zorgen dat alle feiten gemeld worden. Het is
namelijk de competitieleider die beslist of een overtreding al dan niet gevolgen kan hebben.Actie: PDM

6.3.

De aanvragen voor verschuivingen, verplaatsingen, uitzonderingen, …, dienen correct aangevraagd te worden. Alle aanvragen die niet correct, of door de verkeerde personen gebeuren zullen automatisch niet meer
goedgekeurd worden.
Actie: PDM/EDI

6.4.

Alain zal de volledige lijst van toegestane uitzonderingen publiceren.

6.5.

Het is absoluut noodzakelijk dat de organiserende clubs de deelnemers en resultaten van de tornooien voor
U8/U10/U12 doorgeven aan de RAVB zodat deze op de website gepubliceerd kunnen worden. Niet om de
uitslagen zelf, maar om de VHV en Bloso bewijsmateriaal te verstrekkken voor de rechtvaardiging van het
JSF.
Erwin contacteert alle clubs, Alain publiceert.
Actie: EDI/ABR

6.6.

Naar aanleiding van de afwezigheid KV Sasja bij de wedstrijd KV Sasja J22 – Groot-Bijgaarden SK, wil het
RAB nogmaals benadrukken dat het zeer nuttig kan zijn om een onafhankelijke instantie te laten bevestigen
van de aanwezigheid en afwezigheid.

6.7.

André vraagt om naar de toekomst toe meer werk te maken van een duidelijker kader, zodat de verschillende
competities eerlijker kunnen verlopen. Er zijn vandaag te veel uitzonderingen om nog van een normale com-
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petitie te kunnen spreken. Patrick en Erwin zullen bekijken hoe dit beter kan aangepakt worden.Actie: PDM/
EDI
7.
7.1.

Communicatie
Er dient deze maand absoluut een nummer van Handbal in Antwerpen te verschijnen. Dit is aan de clubs beloofd, dus dit moet prioriteit krijgen.
Actie:PDM

7.2.

Er zal nogmaals aan de clubs gemeld worden dat zij de website van de RAVB kunnen gebruiken om activiteiten aan te kondigen.
Actie: EDI

8.
8.1.

Vorming en Promotie
Het budget voor de aankoop van de eerste uitrusting voor de nieuwe Jun-SR komt uit het budget voor promotie.

9.
9.1.

Varia
Er blijken onduidelijkheden te bestaan in verband met de derde team timeout. Deze geldt vandaag alleen bij
senioren en U18, op basis van 30 minuten per speelhelft. Op het einde van het seizoen zal een evaluatie gemaakt worden en beslissing genomen worden voor wat betreft U14 en U16.
Actie: PDM/EDI

9.2.

André informeert naar de resultaten van de testen van het e-wedstrijdblad door Uilenspiegel.

9.3.

Groot-Bijgaarden is de eerste club die het Ethisch Charter heeft ondertekend. Proficiat!

Freddy sluit de vergadering.
Volgende Vergadering
· donderdag 20 novemner, Schoten
Agenda:
·

Verslag Vorige Vergadering

·

Scheidsrechters

·

Financiën

·

Regio

·

Competitie

·

Communicatie

·

Vorming &Promotie

·

Varia
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Verslag van de Vergadering van het
Regio Comité Antwerpen – Vlaams-Brabant
donderdag 20 november 2014
Aanwezig:
§ RAVB:

Freddy Lievens (FLI), Marcel Matthijnssens (MMA), André Vertommen (AVT), Patrick De Mot (PDM),
Alain Brys (ABR), François Boeren (FBO), Tim Mogal (TMO), Rudi Sas (RSA), Erwin Dirkx (EDI)

§ PSCA/VB: Robert Vandenbroeke (RVB)
§ Verontschuldigd: Staf Vergauwen (SVG)
§ Locatie:

Sporthal De Rode Loop, Merksem

Agenda
1. Verslag Vorige Vergadering
2. Scheidsrechters
3. Financiën
4. Regiowerking
5. Competitie
6. Communicatie
7. Vorming & Promotie
8. Evaluatievergadering
9.

Varia

Freddy opent de vergadering.
1.

Verslag Vorige Vergadering
Het verslag van de vergadering van 16 oktober 2014 wordt goedgekeurd.

2.
2.1.

Scheidsrechters
Het SC wenst het bestuur van de RAVB uitdrukkelijk te bedanken voor de uitrusting voor de Junior scheidsrechters.

2.2.

In verband met punt 3.4 uit het verslag van de vorige vergadering, wenst het SC te benadrukken dat het SC
vandaag de toestemming krijgt van de VHV voor 2 opleidingen JSR. Bijkomende opleiding dienen eveneens
goedgekeurd te worden door de VHV, aangezien deze JSR anders niet door de VHV erkend worden.

2.3.

Bij gebrek aan kandidaten, er zijn maar 6 inschrijvingen, komt de voorziene cursus JSR op 23 en 30 november
te vervallen. Er zal een alternatieve datum gezocht worden, bij voorkeur in januari. Er dient dan wel getracht
extra kandidaten te vinden.

3.
3.1.

Financiën
Er werd nog geen betaling ontvangen voor de organisatie van de VHV Jeugdeindronde J14 met inzet van Jonge Scheidsrechters.
Actie: AVT

3.2.

Roert zal Bruno E contacteren in verband met zijn onkostennota voor telefoonkosten. Deze dient in deze zin
opgesteld dat de kosten ook door de VHV aanvaard worden.
Actie: RVB

3.3.

Zaak Duffel. Erwin geeft het dossier door aan de VHV.

4.
4.1.

Regio
Freddy vraagt met aandrang dat iedereen zijn opmerkingen en voorstellen in verband met de evaluatie van het
regio project en de toekomstige doelstellingen doorstuurt. Dit is een kans om de visie van de RAVB over te
brengen. Dit kan dan mee gebruikt worden als onderbouw voor het dossier dat de VHV bij de EHF zal indienen.
Actie: iedereen

5.
5.1.

Competitie
In de regio reeksen dames, zijn er nu 3 P-ploegen en 3 R-ploegen in de regio AVB, en 1 P-ploeg en 5
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R-ploegen in regio Limburg. Voor het eindklassement in de nacompetitie zal er een aparte rangschikking opgesteld worden waarbij enkel de wedstrijden tussen de P-ploegen onderling meetellen om de stijger aan te
duiden.
Actie: FBO
Erwin zal de competitieverantwoordelijke van RLim inlichten.
Actie: EDI
5.2.

HC ’t Noorden heeft aangegeven niet te willen deelnemen aan de nacompetitie. Aangezien deze materie besproken werd op de evaluatievergadering in juni, en alle ploegen akkoord waren met het systeem, zal die als
algemeen forfait beschouwd worden.
Erwin zaI de betrokken club inlichten.
Actie: EDI

5.3.

Er rijzen vragen over de controle van de wedstrijdbladen en in hoeverre Karin en Bruno hier op de zelfde lijn
zitten. In de regio Zuid werd nog geen enkele overtreding vastgesteld voor de periode september tot en met
november.
Patrick zal Bruno contacteren. Indien niet duidelijk aantoonbaar is dat de controles daadwerkelijk en met de
nodige nauwgezetheid verlopen, zal de daarbij horende vergoeding niet uitbetaald worden, en zal eventueel
overgegaan worden naar het aanduiden van een andere controleur.
Actie: PDM

5.4.

De reglementering rond meerdere ploegen in één en de zelfde reeks is niet helemaal duidelijk. Er wordt afgesproken dat vanaf volgend seizoen, het aantal P-ploegen altijd groter of gelijk dient te zijn aan het aantal
R-ploegen. Verder zal de regel van maximum 2 keer tegen dezelfde ploeg spelen geschrapt worden. Wel zal
de 1/3de regel nauwkeuriger opgevolgd moeten worden.
Actie: PDM/EDI

5.5.

Er zijn een paar kleine problemen met rangschikking bij U12 opgedoken. Deze zijn ondertussen gecorrigeerd.
Erwin bezorgt François de Excel die hij hier vroeger voor gebruikte.
Actie: EDI

6.
6.1.

Communicatie
Patrick bezorgt de lijst met uitzondering aan Alain, die deze op de website zet.

6.2.

Alain zal eveneens het reglement in herinnering brengen dat uitzondering voor één bepaalde ploeg maximaal
twee seizoenen na elkaar kunnen aangevraagd worden. Het derde seizoen zal de uitzondering onherroepelijk
verworpen worden.
Actie: ABR

6.3.

Alle aangekondigde recreantentornooien staan op de website.

7.
7.1.

Vorming en Promotie
In januari start een cursus Assistent Initiator in Schoten.

7.2.

Sasja heeft opnieuw gesprekken aangeknoopt met het Stedelijk Onderwijs voor het starten van een onderdeel
handbal als onderdeel van de sportopleiding op Linkeroever. De clubs zullen hierover gecontacteerd worden.

8.
8.1.

Varia
Mail HC Schoten in verband met de 53-0 uitslag in het Spaanse jeugdvoetbal. De verliezende club is ondertussen gestopt, de winnende trainer werd door de voelbalbond geschorst.
Het is duidelijk dat hier een sensibilisering van onze jeugdtrainers noodzakelijk is. Vraag is echter hoe dit aan
te pakken. Patrick bekijkt of de RAVB hier een oplossing kan aanreiken.
Actie: PDM

8.2.

Rudi stelt voor om een vormingsavond rond dit thema te organiseren.

8.3.

HC Leuven: er lijkt beterschap.

8.4.

HC Duffel: vraag uitzondering tafelofficials. Freddy zal Duffel contacteren. De afspraak blijft dat er bij elke
wedstrijd twee tafelofficials nodig zijn.
Actie: FLI

8.5.

HC Schoten heeft het Ethisch Charter ondertekend.

8.6.

Er blijken nog steeds heel veel onduidelijkheden en eigen interpretaties van de reglementen op de tornooien
U8 en U10 te bestaan. Erwin bezorgt Alain de door het PCA opgestelde regels, Alain publiceert op de website.
Actie: EDI/ABR

8.7.

André deelt een voorstel van vrijwilligersovereenkomst rond. Iedereen bezorgt zijn opmerkingen aan André,
zodat dit volgende vergadering kan afgerond worden.
Actie: iedereen

Actie: PDM/ABR

Actie: RSA

Freddy sluit de vergadering.
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Volgende Vergadering
· donderdag 18 december, Mechelen
Agenda:
·

Verslag Vorige Vergadering

·

Scheidsrechters

·

Financiën

·

Regio

·

Competitie

·

Communicatie

·

Vorming &Promotie

·

Varia
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Verslag van de Vergadering van het
Regio Comité Antwerpen – Vlaams-Brabant
donderdag 18 december 2014
Aanwezig:
§ RAVB:

Marcel Matthijnssens (MMA), André Vertommen (AVT), Alain Brys (ABR), François Boeren (FBO),
Tim Mogal (TMO), Rudi Sas (RSA), Staf Vergauwen (SVG), Erwin Dirkx (EDI)

§ PSCA/VB: § Verontschuldigd: Freddy Lievens (FLI), Patrick De Mot (PDM)
§ Locatie:

Sporthal De Plaon, Mechelen

Agenda
1. Verslag Vorige Vergadering
2. Scheidsrechters
3. Financiën
4. Regiowerking
5. Competitie
6. Communicatie
7. Vorming & Promotie
8. Evaluatievergadering
9. Varia
Rudi opent de vergadering.
1.

Verslag Vorige Vergadering
Het verslag van de vergadering van 20 november 2014 wordt goedgekeurd.
5.3 Patrick neemt contact op met Bruno. Het kan niet dat er in regio Zuid geen enkele fout of administratieve
vergissing werd gemaakt. Er moet Bruno duidelijk gemaakt worden dat hij alle fouten moet signaleren aan
Patrick, en dat het de bevoegdheid is van Patrick om te beoordelen of deze fout zwaarwichtig is en wat de
bijhorende bestraffing is.
Actie: PDM

2.
2.1.

Scheidsrechters
Bruno is afwezig, dus de verzuchtingen van de scheidsrechters kunnen niet besproken worden.

3.
3.1.

Financiën
Alle uitstaande betaling werden ontvangen, allen betalingen gedaan.

4.
4.1.

Regio
Er zijn geen opmerkingen gekomen op het voorstel van vrijwilligers overeenkomst. Erwin en André bereiden
een ondertekening door alle leden van de RAVB voor tegen volgende vergadering.
Actie: EDI/AVT

5.
5.1.

Competitie
Jeugd

5.1.1.

De kalenders voor de nacompetitie U12 en U14 zijn gekend, en staan in de database onder de codes PI tot
en met PL. Enkel de namen van de ploegen moeten nog ingevuld worden.
5.1.2. Het probleem van de monsterscores wordt nog even besproken. Dit is echter niet enkel te wijten aan de trainers of coaches, ook de spelers en (jeugd)scheidsrechters gaan hier niet altijd vrijuit, om nog maar te zwijgen van de ouders en andere supporters. Dit geeft aan dat dit een zeer complexe materie is, die niet zo
meteen op te lossen valt. Een soort van sensibiliseringscampagne is hier misschien wel aangewezen.
5.1.3. Er zal een herinnering naar de clubs gestuurd worden per mail, plus in Handbal in de Regio. Alle organisatoren van U8 en U10 tornooien worden verzocht alle uitslagen door te sturen. Dit heeft alles te maken met
erkenning en subsidies.
Actie: EDI/PDM
5.2. Regio Dames

Handbal in de Regio 1501 19 02 2015

pag 10

5.2.1.
5.2.2.

De kalender voor de nacompetitie is klaar, ook hier dienen enkel nog ploegen ingevuld.
HT ’t Noorden heeft aangegeven forfait te willen geven voor deze nacompetitie. Erwin zal alle comitéleden
het verslag van de evaluatievergadering bezorgen, waar alle aanwezige clubs toegezegd hebben. Bij niet
deelname zal forfait voor de resterende wedstrijden worden uitgesproken.
Actie: EDI
5.2.3. Wie zal competitieleider worden, RL of RAVB, of het comité van de thuisploeg? François zal Tony Bielen
contacteren om de nodige afspraken te maken.
Actie: FBO
5.2.4. Alle ploegen komen in één enkele reeks, en spelen enkel nog tegen heen en terug de ploegen uit de andere regio. Voor het klassement worden alle uitslagen meegenomen, behalve van die ploegen die afhaken.
Indien nodig worden de punten her berekent ( 2 punten ipv 3 per overwinning). Voor het eindklassement
wordt een aparte rangschikking gemaakt met enkel de uitslagen van de P-ploegen onderling.
5.3. Regio Heren
5.3.1.

6.
6.1.

Gezien de situatie in 2de Nationale is de kans groot dat de regio RAVB 3 rechtstreekse stijgers zal mogen
leveren. Er dient bekeken te worden welke invloed dat kan hebben op de samenstelling van de regio reeks
voor volgend seizoen.
Communicatie
Alle uitzonderingen staan op de website, samen met de te volgen procedure.

6.2.

De jaarlijkse Algemene Vergadering wordt gepland op donderdag 19 februari om 20u30 in Brasschaat. Voorafgaand om 19u00 zal de vergadering van de RAVB plaatsvinden.

7.
7.1.

Vorming en Promotie
Bij sommige clubs zijn er nieuwe bestuursleden die niemand kent maar die zelf ook niemand kennen. Rudi
wenst daarom een soort van samenspel tussen clubs te organiseren. Bedoeling is om beter kennis te maken,
praten over samenwerken, bepaalde regels verduidelijken, afspraken vastleggen, en tegelijk een soort netwerking op poten te zetten. Het mag echter geen te losse bedoening worden, daarom wordt gedacht telkens
één of twee centrale thema’s te hebben, die samen een uurtje duren, waarna tijdens een bijkomend uurtje
een losse babbel kan volgen. Eventueel in combinatie met een brunch.
Niet iedereen blijkt het idee van een “vergadering” genegen. Maar als we onze clubs meer willen bieden dan
enkel een kalender en een lijst boetes zullen we toch met iets op de proppen moeten komen. De RAVB kan
en moet hier een trekkende, stuwende rol in durven spelen.
Doel is zondag 1 februari. Te beperken tot 3 bestuursleden per club, en bij voorkeur ook de nieuwkomers.
Als eerste thema wordt gedacht aan “resultaat versus speelvreugde bij (jonge) jeugd”. Locatie, sporthal De
Bist.
Rudi en Erwin zullen een uitnodiging voorbereiden, en deze delen met de rest van het RAVB bestuur.Actie:
RSA/EDI

8.
8.1.

Varia
HC Leuven. André stelt voor de Philippe Heylen uit te nodigen voor een gesprek op de volgende vergadering
van de RAVB. Luisteren naar elkaars vragen en problemen, toelichten welke problemen dat voor andere
clubs veroorzaakt, en een kader schetsen wat wel en niet kan.
Daarom wordt voorgesteld de volgende vergadering in Leuven te organiseren, met als alternatief Wespelaar.
Actie: AVT

Rudi sluit de vergadering.
Volgende Vergadering
· donderdag 22 januari 2015, 20u30, Leuven of Wespelaar
Agenda:
·

Verslag Vorige Vergadering

·

Scheidsrechters

·

Financiën

·

Regio

·

Competitie

·

Communicatie
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·

Vorming &Promotie

·

Varia

Regionale Scheidsrechters Commissie Antwerpen -VL.Brabant.
R. Vandenbroeke – Kapellensteenweg 387/4 - 2920 Kalmthout Tel & Fax. : 03.651.59.02
B.Everaert – Hermansstraat 1/44 - 2570 Duﬀel Gsm. 0479 10 11 14
Secretaris:
R.Cornelis – Hagelberg 11 – 2040 Berendrecht Tel & Fax: 03.568.10.68
Penningmeester: M.De Moor – Portugesestraat 20 – 2660 Hoboken Gsm: 0477.46.60.78

Verslag vergadering: 07/10/14
Aanwezig: Vandenbroeke, Cornelis, Uten, V.D.Plas, V.Croonenborch, De Moor M.,Verheyen, Everaert
Verontschuldigd: De Wachter
Verslag v/d vorige vergadering:
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd
Briefwisseling:

Robert en Bruno hebben een email ontvangen van E.Doms i.v.m. de aanduidingen in de reeks J18, of dit deontologisch verantwoord is. Bij gebrek aan scheidsrechters kunnen we niet anders dan de junior scheidsrechters aan te

de BeNeleague wedstrijden kunnen gaan kijken. Deze gaat dit op de volgende vergadering met de clubs bespreken.
Op de jsr cursus zal lesgever Sam vervangen worden door Maaike

Verslag Sch. Com. VHV:
De vergadering is pas op 08/10/14
Financieel verslag:
Alle rekeningen van september zijn betaald
MDM vraagt de lesgevers, hunonkosten nota zo vlug mogelijk door te sturen van zodra de cursus gedaan is.
Koppelvorming:
– De Schepper bekeken en zij lijken elkaar wel goed aan te voelen.
Ook samenwerking Ilias is goed. We gaan deze mensen nog verder aanduiden en nadien evalueren. We gaan ook aan de
scheidsrechters vragen wat ze zelf verkiezen in de toekomst.
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Cursussen en bijscholingen:
De cursus Junior scheidsrechter is gestart (4 deelnemers), ook de cursus S/T (21 deelnemers) is maandag gestart.
Volgende zaterdag 11/10 start de cursus jsr.(Noord) in Turnhout
Voor de jsr cursus (Zuid) stellen we de volgende datums voor Za 23/11 en/of 30/11 en/of 7/12 met Bruno als lesgever.
RC zal deze datums via email doorsturen naar F.Lievens vz. RCAVB en hem vragen 2 van de voorgestelde datums te
kiezen. (JSR cursus wordt op voormiddagen gegeven van 09u00 t/m 12u00).
Tornooien en waarnemingen:
Ward verduidelijkt zijn nota.
Er worden enkele voorstellen gedaan qua aantal thema’s en begeleiders
’s voor aanvang van het tornooi doorgesproken worden met de

jsr.

Ook zijn er nog een aantal problemen die moeten opgelost worden, tegen het eerstvolgende tornooi waaraan we willen
deelnemen.
Aanduidingen waarnemers:

Oktober
PE 017
PD 016

PG 050
PE 014

Z
a

11/
10

15:0
0
16:3
0

Brasschaat

- Schoten

Centrum

L.Uten

Z
a

18/
10

10:4
5
11:1
5

Sasja

- Schoten

Sorghvliedt

W.V.Suetend
ael

Z
a

15/
11

14:0
0
15:1
5

HvH Zandvliet

-

De Polder

W.Verheyen

Z
o

16/
11

10:0
0
11:3
0

Uilenspiegel

- Schoten

De Bist

S.V.D.Plas

November
PC 029
PE 029

PG 031
PE 031

Brasschaat

Allerlei:

begeleiden of bij hun club bezoeken.
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Dames scheidsrechters vragen of het niet mogelijk is om aangepaste dames srs kledij te kunnen krijgen, Bruno gaat
dit voorleggen op de vergadering RCAVB
ziet als scheidsrechter (beperkte beschikbaarheid)
dienen de verslagen door te sturen aan Michael en/of Sam.
Maar zijn het Michael en Sam die de verslagen doorsturen naar de scheidsrechters en/of clubs? De reden van
hebben nog steeds geen verslagen ontvangen. Sam gaat aan Michael vragen wat de reden is dat dit nog niet
gebeurd is.
(Michael of Sam). De verantwoordelijke stuurt op zijn buurt de verslagen door naar de scheidsrechters en/of de
jsr clubverantwoordelijken.
Ward vraagt of het mogelijk is om ook een Blauw T-shirt te kunnen krijgen net zoals de andere als Regionale waarnemers. MDM zal 2 T-shirts aankopen voor Bruno en Ward.
Einde van de vergadering 23u30
Volgende vergadering dinsdag 25/11/14 te 19u30 in Esso clubhuis Deurne
Opgemaakt: R. Cornelis

Regionale Scheidsrechters Commissie Antwerpen -VL.Brabant.
Verslag vergadering: 25/11/14
Aanwezig: Vandenbroeke, Cornelis, Uten, V.D.Plas, De Moor M.,Verheyen, De Wachter
Verontschuldigd: Everaert
Verslag v/d vorige vergadering:
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd
Briefwisseling:
heid redenen kan hij zijn taken niet langer naar behoren vervullen. Het RSCAVB betreurt dit ontslag maar bedankt WVC voor zijn jarenlange inzet.
Email van Bruno i.v.m. de afmelding van het koppel Truyens – Brixhe werd besproken. Het is normaal dat scheidsrechters zich afmelden wanneer zij moeten spelen, dit zou echter op hun blad van beschikbare dagen moeten
ingevuld zijn (kalender is al lang verschenen).

achteraf terug te zien op het speelveld als scheidsrechter)
Verslag Sch. Com. VHV:
Omdat er een verschil was qua vergoeding per lesuur in de verschillende regio’s, werd er beslist dat de vergoeding op
32,50 Euro per blok van 3 lesuren wordt gezet voor alle regio’s.
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De Moor M. en Uten L. hebben beslist om terug te starten als scheidsrechter.
Financieel verslag:

te kunnen integreren in het gezamenlijk budget RSCAVB.
Bijscholing waarnemers:

bekijken wat we hebben aan materiaal om een bijscholing te kunnen maken voor de waarnemers. Wanneer de bijscholing
gemaakt is zullen we een datum zoeken waarop we de bijscholing kunnen organiseren. Hierbij zullen we dan ook Philip
Denis als Philip Hendrix uitnodigen zoals gevraagd.
Verslag RCAVB:
De jsr cursus in de regio Zuid gaat niet door omdat er te weinig inschrijvingen (6) zijn.
De vraag of er op clubniveau een jsr cursus kan gegeven worden. Antwoord, er moet een aanvraag aan de VHV gedaan
ming van de VHV te geven lopen de kosten vrij hoog op voor de club en de VHV gaan deze jsr niet erkennen. Gaan dus
nooit in de database VHV opgenomen worden.
Het vrijwilligersformulier wordt besproken. L & M zullen de opmerkingen meenemen naar de vergadering SCVHV. Er zijn
vele bedenkingen, weinigen voelen zich geroepen om dit document in zijn huidige vorm te ondertekenen.
Tornooien en waarnemingen:.
Rapporten komen vlot binnen zowel bij Michael als bij Sam
Aanduidingen waarnemers:
Regionaal:
Jeugd
November
PF 037
PH 037
PF 038

Z
29/11
a

PH 038

PG 009
PE 009

Z
29/11
a

10:4
5
12:0
0
13:1
5
14:3
0

Schoten

13:3
0
15:0
0

Brasschaat

Vorderstein

R.Cornelis

Centrum

W.Verheyen

- Atomix

-

Uilenspiegel

Allerlei:
die de cursus hebben gevolgd. FM zal ons contacteren van zodra er geleverd is.
Robert vraag aan RC om de juiste samenstelling van het RSCAVB door te geven aan de webmaster van de regio. De
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Regionale Scheidsrechters Commissie Antwerpen -VL.Brabant.
Verslag vergadering: 14/01/14
Aanwezig: Vandenbroeke, Cornelis, Uten, De Moor M
Verontschuldigd: Everaert, V.D.Plas, Verheyen, De Wachter

toe.
Verslag v/d vorige vergadering:
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd
Briefwisseling:
Email ontvangen van J.V. met de melding dat er maar één scheidsrechter aanwezig was op de wedstrijd
O.Merksem – Schoten.
Email ontvangen van het scheidsrechterskoppel Doms – V.D.Vliet, zij melden dat zij stoppen als scheidsrechter.
Verslag Sch. Com. VHV:

Financieel verslag:

scheidsrechters.

- en jeugd-

Bijscholing waarnemers:

worden waarop we de waarnemers zullen uitnodigen.
Allerlei:
Nihil
Einde van de vergadering 23u30
Volgende vergadering dinsdag 10/02/15 te 19u30 in Esso clubhuis Deurne
Opgemaakt: R. Cornelis
Aanduidingen waarnemers:
Regionaal:
Jeugd:
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Januari
PD 047

PC 051
PE 051

PC 022
PE 022

PH 053
PF 049

PC 055
PE 055

PC 053
PE 053

PG 002
PE 002
MJ085 090

Z
a

17/
01

13:0
0

Sasja

17/
01

14:0
0
15:1
5

HvH Zandvliet

18/
01

13:3
0
14:0
0

Schoten

18/
01

15:1
5
16:4
5

Atomix

24/
01

10:0
0
HvH ZandO.Merksem
vliet
11:1
5

Z
a

24/
01

10:4
5
12:1
5

Sasja

Z
a

31/
01

10:4
5
12:1
5

Sasja

Z
a

31/
01

14:0
0

VHV J16 Uilenspiegel
De Bist
Vinckevleugel - Bollaert - Vijgen J.

Z
o

1/0
2

9:45

Z
o

8/0
2

16:4
5
18:0
0

Z
a

Z
o

Z
o

Z
a

-

-

-

Uilenspiegel

Sorghvliedt

De Moor L.

Uilenspiegel

De Polder

Bogaert M.

Sasja

Vorderstein

Cornelis R

Keerbergen

B.Everaert

Rode
Loop

Uten L.

Brasschaat

Sorghvliedt

Bogaert M.

O.Merksem

Sorghvliedt

De Moor L.

-

-

-

Leuven

V.Suetendael
W.

Februari
KJ073 078

PD 059
PC 043

VHV J18 Welta

De Ploan

Lambert - De Schepper -

Atomix

-

Welta

-

Keerbergen

B.Everaert

B.Everaert

Regionale Scheidsrechters Commissie Antwerpen -VL.Brabant.
Verslag vergadering: 10/02/14
Aanwezig: Vandenbroeke, Cornelis, Uten, De Moor M, V.D.Plas
Verontschuldigd: Everaert, Verheyen, De Wachter
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Verslag v/d vorige vergadering:
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd
Briefwisseling:
19 februari 2015 om 20u30 in De Oase te Brasschaat.
Verslag Sch. Com. VHV:

Financieel verslag:
Mark vraagt om de onkosten nota’s zo vlug mogelijk naar hem op te sturen, graag in het begin van de maand volgend op

Verslag RCAVB:
Bruno is naar de vergadering geweest maar is niet aanwezig om uitleg te geven. Robert had hem gevraagd om hem een

Alg. Verg. 19/2 Brasschaat
SVDP zal het RSCAVB vertegenwoordigen op de vergadering.
Verslagen Jeugd- & Regionale scheidsrechters:
Raoul zal een email sturen naar de clubs Welta, Atomix, GBSK en Leuven met de vraag wanneer ze jeugdwedstrijden laten
ﬂuiten door jeugdscheidsrechters, de begeleiders hun verslag te laten opsturen naar Sam V.D.Plas.

Bijscholing waarnemers:
In de regio AVB gaan we dit seizoen zeker nog de bijscholing organiseren. De bijscholing zal hoogst waarschijnlijk doorgaan in Schoten op 21/3 vanaf 19:30.
mers versturen. Ook F.Mulleners, Hendrix en Denis zullen uitgenodigd worden.
Cursus:
Er worden dit seizoen geen cursussen meer gepland,
De eerstvolgende cursussen zullen net zoals andere jaren in het begin van het volgende seizoen gepland en gegeven worden.
Aanduidingen waarnemers:
Regionaal:
Jeugd:
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