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Boetelijst Februari—april
reeks

nr wedstrijd
datum

Heren

PA085

J14 PO

PI031

wedstrijd

7/02/2015 Brasschaat 2 – Schoten

nr cataloog boete

* Bezochten A: cijfer 2
niet achter ploegnaam
Totaal Brasschaat

* Bezoekers B: cijfer 3 niet
28/02/2015 Uilenspiegel W - Schoten 3 achter ploegnaam

Totaal HC Schoten

Heren
Heren

PA082
PA034

Heren

PA063

Uilenspiegel J22 - Olse
8/02/2015 Merksem 4
18/10/2014 Duﬀel o Olse Merksem
Welta Mechelen 2 - Olse
11/04/2015 Merksem 4

J14

PJ026

8/02/2015 Atomix - Olse Merksem

Dames

PB014

Welta Mechelen - 't Noor18/10/2014 den

Heren

PA125

25/04/2015 Duﬀel - Uilenspiegel 3

PA082

Uilenspiegel J22 - Olse
8/02/2015 Merksem 4

Heren

overtreding

* Bezoekers B: cijfer 4
niet achter ploegnaam

11,2

4
4

11,2

4
4

11,2

4
75

forfait Merksem -48 uur

9,3 c

forfait Merksem -48 uur
Forfait Merksem -15 dagen
Totaal Olse Merksem

9,3 c

75

9,3 b

31,25
185,25

Forfait 't Noorden -48 uur 9,3 c
Totaal 't Noorden

75
75

Forfait Uilenspiegel 3 -48
uur

75

9,3 c

* Bezochten A: cijfer J22
niet achter ploegnaam

11,2

4

9,5

20

11,2

4
103

te : geboren in 2007: niet
JM12

PL045

18/04/2015 Uilenspiegel E - Schoten 3

Heren

PA119

Uilenspiegel 3 - KV Sasja
19/04/2015 J22

JM12

PK040

Heren

PA050

Heren

PA063

te jong
* Ploeg A: cijfer 3 niet genoteerd achter Uilenspiegel
Totaal HV Uilenspiegel

HvH Zandvliet - Welta Bon- * Forfait Welta Bonheiden
14/03/2015 heiden
-48 uur
9,3 c
Totaal Welta Bonheiden
Forfait Welta Mechelen 23/11/2014 Welta Mechelen 2 - Sasja 3 48 uur
Brasschaat - Welta Meche- Forfait Welta Mechelen 6/12/2014 len 2
48 uur
Totaal Welta Mechelen
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9,3 c
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9,3 c
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Verslag van de Vergadering van het
Regio Comité Antwerpen – Vlaams-Brabant
donderdag 19 februari 2015
Aanwezig:
RAVB:
RSCAVB:

(RSA), Staf Vergauwen (SVG), Erwin Dirkx (EDI)
-

Verontschuldigd:

Patrick De Mot (PDM), Tim Mogal (TMO), RSCAVB

SportOase, Brasschaat

Agenda

Verslag Vorige Vergadering
Scheidsrechters
Financiën
Regiowerking

Freddy opent de vergadering.

Verslag Vorige Vergadering
de clubs op de Algemene Vergadering.

Het verslag van de vergadering van 22 januari 2015 wordt goedgekeurd.

Scheidsrechters

Het SC is verontschuldigd, maar zal wel aanwezig zijn op de Algemene Vergadering later vanavond.

Financië n

De resultatenrekening 2014 en begroting 2015 worden besproken, en een aantal laatste aanpassingen worden doorgevoerd.
Er dient nog een aanzienlijk bedrag aan boetes geı̈nd te worden. Hiervoor dient HiR wel regelmatiger te verschijnen

Regio

RAVB zal aan de clubs voorstellen om de organisatie van de VHV eindronde J14 toe te wijzen aan Welta.

.

elk jaar afwisselend toe te wijzen aan een regio.

Het gesprek met HC Leuven was positief. Nu afwachten of dit zich ook vertaald in resultaten.

Competitie
Wedstrijden

De uitslagen van volgende wedstrijden ontbreken: Groot-Bijgaarden – Uilenspiegel (J16) van 11 januari, en Putte – Atomix (J16) van december.
Het blijft opmerkelijk dat er in RAVB Zuid geen enkele onvolkomenheid in de wedstrijdbladen kan gevonden worden.
Correcte informatie is noodzakelijk, ook om conformiteit binnen de regio te garanderen. Het kan niet dat niet alle
clubs op de zelfde wijze behandeld worden. Indien hier geen verbetering optreedt, zal een alternatieve oplossing
Handbal in de Regio 1502 20 05 2015
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gezocht worden.

Hervorming Liga

Er blijken plots een heleboel tegenstanders van de hervorming van de Liga-reeksen op te duiken.

Communicatie

De RAVB heeft van de VHV felicitaties ontvangen voor het duidelijke en vooral complete overzicht van de U8 en U10 tornooien op de website.
De laatste Handbal in de Regio is onvolledig. Patrick zal zo snel mogelijk een aangepaste versie uitsturen.Actie: PDM

Vorming en Promotie

Het voorstel voor de organisatie van een netwerk evenement zal aangekondigd worden op de Algemene Vergadering.
Doel moet wel zijn om de mensen voor het einde van het seizoen bij elkaar te krijgen.
Actie: RSA/EDI

Rudi wenst een workshop te organiseren rond Topsport. Rudi denkt aan Nicky Houba als spreker, eventueel kan het ook
iemand zijn van buiten de handbalwereld.

Varia

Tegen volgende vergadering bekijkt Erwin de vrijwilligersovereenkomst.

Als datum voor de evaluatievergadering wordt zondag 7 juni naar voor geschoven.

Actie: EDI

Rudi sluit de vergadering.

Volgende Vergadering
donderdag 19 maart 2015, 20u30
Agenda

Verslag Vorige Vergadering
Scheidsrechters
Financiën
Regio

Varia

Verslag van de Algemene Vergadering van het
Regio Comité Antwerpen – Vlaams-Brabant
donderdag 19 februari 2015
Aanwezig:
RAVB:
RSCAVB:

(FBO), Rudi Sas (RSA), Staf Vergauwen (SVG), Tim Mogal (TMO), Erwin Dirkx (EDI)
Sam Van De Plas (SVP)

Verontschuldigd:

Patrick De Mot (PDM)

SportOase, Brasschaat

Agenda

Verwelkoming van de clubs
Jaarverslag 2014 RAVB
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Jaarverslag 2014 RSCAVB
Financieel Verslag 2014
Verkiezing bestuursleden RAVB
Voorbeschouwing Algemene Vergadering 2015 VHV
Rondvraag
Rol van de RAVB

Freddy opent de vergadering.

Verwelkoming van de clubs

Freddy verwelkomt de aanwezige comité leden en afgevaardigden van de
clubs, en gaat over naar de vaststelling van de aanwezigen.

Nazicht van de volmachten

Conform de reglementen (artikel 151. VHV) is aanwezigheid op de Regionale Algemene Vergadering verplicht.
Aanwezige clubs: 16

014 - HV Uilenspiegel Wilrijk, 022 – HC Welta Mechelen,
041 - DHW United Antwerpen, 048 - Olse Merksem HC,
067 - Brasschaat HC, 081 - HC Duffel, 102 - HvH Zandvliet HC,
105 - HC Welta Bonheiden, 160 - HC Rhino, 172 - HC Atomix, 338 Groot-Bijgaarden SK, 423 - HC ’t Noorden, 425 - HC Leuven,
427 - HC Schoten, 429 - HC Aarschot, 431 - HC Heist o/d berg
Vertegenwoordigde clubs: 2

436 - HC Leuven Tigers Boutersem , 441 - HC Wilsele Tigers
Afwezige clubs: 1
191 - KV Sasja

Bepalen gewone meerderheid

Het aantal stemmen nodig voor het behalen van een gewone meerderheid bedraagt 9 + 1 = 10.

Jaarverslag 2014 RAVB

Erwin presenteert het Jaarverslag 2014 van de RAVB.

Clubs

Totaal aantal clubs: 22:
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Actieve clubs

Met volledige jeugdwerking: 3
Met onvolledige jeugdwerking: 10
Zonder jeugdwerking: 2
Enkel jeugdwerking: 3

Maar 3 clubs of 15,79% van de clubs heet een volledige jeugdwerking,
en brengen dus minstens é én ploeg in competitie in de reeksen U12,
U14, U16, en U18.
Er zijn nog steeds 2 clubs (10,53%) die geen jeugdwerking hebben.

Leden

Aantal leden op 31/12/2014: 2040. Dit is 28,20% van het aantal leden
van de VHV.
-18 jaar: 1056 (51,76% RAVB, 28,11% VHV)
+18 jaar 984 (48,24% RAVB, @*,30% VHV)
Spelers: 1732 (84,90% RAVB, 28,39% VHV)
Niet-Spelers: 308 (15,10% RAVB, 27,16% VHV)

RAVB is de kleinste van de drie regio’s binnen de VHV. De verdeling van
het aantal leden loopt gelijk met de VHV. Een vergelijking met de andere
regio’s dringt zich po.
Een substantië le groei kan enkel gerealiseerd worden indien ook het
aantal clubs toeneemt. Niemand is gebaat bij grotere clubs met meer
ploegen, aangezien dit de aantrekkelijkheid van de competities naar beneden haalt

Jaarverslag 2014 RSCAVB

Sam presenteert het Jaarverslag 2014 RSCAVB

Het RSCAVB benadrukt dat de opvolging van jeugdscheidsrechters dui-

het Jeugdsportfonds Camille Paulus is weggevallen, kan dit enkel door
een verhoogde bijdrage vanwege de RAVB, aangezien de middelen aangereikt vanuit de VHV zijn volstrekt onvoldoende.

RAVB wil samen met RSCAVB een vooraanstaande rol blijven spelen inzake de opleiding van jeugdscheidsrechters.
Gelet op het grote succes hiervan, en de rol van de clubverantwoordelijken jeugdscheidsrechters werden de accenten enigszins verlegd naar de
begeleiding van juniorscheidsrechters.
jes die SR willen worden.
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Het RSCAVB bedankt de clubs voor hun geleverde inspanningen.

Financieel Verslag 2014 RAVB

Resultatenrekening en balans 2014

Marcel overloopt de resultatenrekening en balans 2014, en geeft toelichting bij het positieve saldo.

Controle Rekeningen

Evy Van Den Bergh, controleur van de rekeningen 2014, bevestigt de resultatenrekening, het banksaldo en de bewijsstukken op onregelmatigheden te hebben gecontroleerd, en beschouwt de boekhouding als correct.
Evy stelt dan ook voor om het bestuur kwijting te verlenen.

Kwijting Bestuur

De Algemene Vergadering keurt unaniem de resultatenrekening en balans 2014 goed, en geeft kwijting aan het bestuur.

Verkiezing controleur van de rekeningen 2015

Evy Van Den Bergh wordt aangesteld als controleur voor de rekeningen
2015.

Voorstelling begroting 2015

Marcel stelt de begroting 2015 voor, en geeft toelichting bij de opmerkelijke stijging van 20% van het totale budget.
De Algemene Vergadering aanvaard unaniem de begroting 2015.

Verkiezing bestuur

Volgende leden van het RAVB zijn uittredend en herkiesbaar:
Erwin Dirkx, Staf Vergauwen, Tim Mogal

Er werden geen nieuwe kandidaturen ontvangen.

Alle kandidaten worden unaniem verkozen voor een termijn van 2 jaar.

Interpellaties

Er werden geen interpellaties ingediend.

Voorbeschouwing Algemene Vergadering VHV
Raad van Bestuur

Op de Algemene Vergadering van de VHV van 20 maart dienen 7 mandaten voor Raad van Bestuur te worden ingevuld.
Freddy verwelkomt de kandidatuur van Erwin Dirkx, en vraagt alle aanwezig clubs om deze kandidatuur te steunen.
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Huisstijl VHV

Binnen de VHV wordt nagedacht over een nieuw huisstijl. Ook de naamgeving lijkt aan verandering toe. Voorstel is om de VHV te hernoemen
naar handal.be.

Rondvraag

De RAVB stelt voor om de VHV Eindronde J14 toe te wijzen aan Welta.
Geen enkele club uit hiertegen bezwaar.
Er blijkt commotie te zijn rond de hervorming van de liga-reeksen.

Rol RAVB

Netwerk Evenement

RAVB wil door middel van een netwerk evenement, de clubs dichter bij
elkaar brengen. Rudi licht toe:
Deel 1 – Kennismaking

Nieuwe clubs, en/of nieuwe mensen voorstellen

Visie delen, waar staan we voor, waar werken we aan/naar toe, wat vinden wij belangrijk
Deel 2 – Samenwerking stimuleren

Wie herkent zich in de visie van de andere(n)

Wie ziet mogelijkheden om samen te werken, samen te bouwen
Welke rol kan de RAVB hier in spelen

Indien de clubs dit als een meerwaarde ervaren kan dit evenement
(regelmatig) herhaald worden.

Sluiting Vergadering

Controle Aanwezigheden

Alle clubs zijn nog aanwezig

Sluiting Vergadering

22u10: Freddy bedankt de aanwezigen voor hun medewerking, de leden
van de verschillende comité s voor het werk van het afgelopen jaar, sluit
de vergadering, en nodigt iedereen uit voor een hapje en drankje, aangeboden door de RAVB.
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Verslag van de Vergadering van het
Regio Comité Antwerpen – Vlaams-Brabant
donderdag 19 maart 2015
Aanwezig:
RAVB:
RSCAVB:

ren (FBO), Staf Vergauwen (SVG), Patrick De Mot (PDM), Erwin Dirkx (EDI)
Sam Van Den Plas (SVDP)

Verontschuldigd:

Tim Mogal (TMO), Rudi Sas (RSA)

De Bist, Wilrijk

Agenda

Verslag Vorige Vergadering
Verslag Algemene Vergadering
Scheidsrechters
Financië n
Regiowerking
Competitie
Communicatie
Vorming & Promotie
Varia
Freddy opent de vergadering.

Verslag Vorige Vergadering

Het verslag van de vergadering van 19 februari 2015 wordt goedgekeurd.

Verslag Algement Vergadering

Het verslag van de Algemene Vergadering van 19 februari 2015 wordt goedgekeurd.

Scheidsrechters

te doen. Er wordt door het RSCAVB naar een opvolger gezocht.

Financië n

In de gepubliceerde boetelijst ontbreken een aantal bedragen, waaronder een aantal forfaits. Patrick zal de aanvulling
publiceren in HidR.
Actie: PDM

Gezien de omstandigheden waarin de wedstrijdbladen werden opgevolgd stelt Patrick voor om vanaf volgend seizoen
met é én persoon te werken. Patrick zal Karin hierover contacteren.
Actie: PDM

Regio

zal door Tim en Patrick gesteund worden.

Jeugdeindronde M14. Er zijn 3 clubs die in aanmerking komen voor deelname, Atomix, Schoten, en Uilenspiegel. Indien
alle drie interesse hebben voor deelname dient eerst een regionale eindronde te beslissen welke 2 clubs RAVBzal
afvaardigen.
Patrick contacteert te betrokken clubs.
Actie: PDM

De VHV Jeugdeindronde J14 werd door de Algemene Vergadering toegewezen aan Welta. De aanduiding van Jeugd- en/of
Junior Scheidsrechters zal gebeuren door het RSCAVB.
Actie: SVDP

Competitie

Handbal in de Regio 1502 20 05 2015
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VHV Eindrond J14 is voorzien op zondag 10 mei, maar dit is een volledig competitieweekend voor U14. Patrick zal de
clubs contacteren met het voorstel de wedstrijden te spelen tijdens het weekend van 2 en 3 mei, tenzijn de clubs
anders overeenkomen, maar wel voor 10 mei. Dit geldt enkel voor de wedstrijden van die clubs die zullen deelnemen aan de eindronde.
Actie: PDM
François zal de rangschikkingen opmaken met daarin enkel de uitslagen van de P-ploegen.
Kampioenen

Actie: FBO

Bestaat de mogelijkheid om terug een manifestatie te kiezen waar alle kampioenen gehuldigd kunnen worden. Voor dit
seizoen is dit te laat, daarom zal de laatste of nog resterende belangrijkste wedstrijd gekozen worden. Dit dient
bepaald te worden ten laatste op de volgende vergadering.
Marcel bestelt 6 bekers en 6 keer 15 medailles. Dit is de huidige situatie:
Heren : KV Sasja J22
Dames : HC Rhino

U18 : Atomix, Uilenspiegel, of Welta

U16 : Atomix, Uilenspiegel, of Brasschaat
U14 : Putte, Uilenspiegel, of Zandvliet

U12 : Schoten, of Putte
RLim: Tony Bielen plost of er bereidheid is tot samenwerking voor de regio competities, niet enkel dames maar eventuActie: EDI

Competitie J12. François vraagt om het systeem voor de toekenning van de punten te herbekijken, en eventueel het systeem van RLim over te nemen. Het huidige systeem werd ingevoerd om clubs het maximaal van 3 punten te geven
na twee winnende sets, waardoor de derde set minder belangrijk werd. De praktijk heeft echter uitgewezen dat
dit zelden van invloed is op de uitslagen.
Nadeel: elke set telt volledig mee voor 2 punten.
Voordeel: de database van de VHV kan gebruikt worden voor kalender en rangschikking.
Vanaf het seizoen 2015-2016 wordt volgende regel ingevoerd: indien een club meer dan 1 ploeg in een reeks inschrijft,
dient het aantal P-ploegen minstens even groot te zijn als het aantal R-ploegen.

De evaluatievergadering zal doorgaan op zondag 7 juni om 10u00 in Groot-Bijgaarden. In verband met de catering zalErwin de clubs vragen hun aanwezigheid te bevestigen.
Actie: EDI
De ruilbeurs zal plaatsvinden op de laatste zondag van augustus in Mechelen.

Communicatie
Handbal in de Regio

Het vorige nummer was onvolledig. Patrick heeft ondertussen een volledige versie uitgestuurd.
Het volgende nummer van HidR mag verwacht worden in de derde week van april.
De website werd aangepast en bevat nu ook de hoogtepunten van de nieuwsberichten.

Actie: PDM

Er wordt beslist om de kampioenen te vermelden op de website met ploegfoto. De clubs dienen wel de foto te bezorgen.

Vorming en Promotie
Als locatie voor het netwerk evenement wordt De Bist vooruit geschove. Rudi dient zo snel mogelijk een datum te bepalen, bij voorkeur eind april.
Actie: RSA

De organisatie van de Kids Day 2015 werd aan RAVB toegewezen. Als mogelijke locatie wordt Heist o/d Berg voorgesteld. Wat is het alternatief indien dit niet mogelijk is. Datum is 14 of 15 november, bedoeling is wel om dit weekend competitievrij te maken voor U8, U10, en U12.

Varia

Het aangepast voorstel voor de vrijwilligersovereenkomst wordt besproken. Erwin voert nog een laatste aanpassing
door betreffende de verplichtingen van de vrijwiliger.
Actie: EDI

Wie heeft een wettelijk mandaat om de vrijwilligersovereenkomst in naam van de VHV te ondertekenen. Volstaat het dat
die persoon lid is van de Raad van Bestuur.
In alle hoofdingen (briefpapier, verslagen, documenten, ...) dient het rekeningnummer aangepast te worden.Actie: EDI

De vragen van Rudi worden besproken. Dit gaat om een persoonlijke visie. Het RAVB comité kan hier geen stelling innemen, het is aan de individuele clubs om hier over te oordelen.
Freddy sluit de vergadering.
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Volgende Vergadering

donderdag 16 april 2015, 20u30, Mechelen
Agenda

Verslag Vorige Vergadering
Scheidsrechters
Financiën
Regio

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: 10/02/14
Aanwezig: Vandenbroeke, Cornelis, Uten, De Moor M, V.D.Plas
Verontschuldigd: Everaert, Verheyen, De Wachter
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:
Handbal in de Regio 1502 20 05 2015
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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:
Februari
PL 031
PD 070

Z
a

28/0
2

10:3

Sasja

-

12:0

Sasja

-

Atomix

Sorghvliedt

R.Cornelis

Allerlei:
Raoul zal een e-mail sturen naar het scheidsrechtersduo Boeren – Verbeeck i.v.m. hun afwezigheid op de wedstrijd PA082
Zo 8/2/15 14:30 Uilenspiegel J22 – O.Merksem 4.
Indien ze zouden afgemeld hebben : aan wie, wanneer, telefonisch of per email, en indien per email ons een kopie van de
email toe te sturen.
Einde van de vergadering 23u30
Volgende vergadering dinsdag 10/03/15 te 19u30 in Esso clubhuis Deurne
Opgemaakt: R. Cornelis
Handbal in de Regio 1502 20 05 2015
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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: 10/03/15
Aanwezig:, Cornelis, Uten, De Moor M, V.D.Plas, Verheyen, De Wachter
Verontschuldigd: Everaert, Vandenbroeke
Luc opent de vergadering omdat Robert en Bruno niet kunnen aanwezig zijn.

Verslag v/d vorige vergadering:
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd
Briefwisseling:
scheidsrechters kan deelnemen aan het tornooi.

– 24/5) met de vraag of het RSCAVB met een aantal

Omdat er een aantal scheidsrechters nog niet veel wedstrijden hebben geﬂoten (speler), zij waren op verschillende
data toch vrij, maar werden niet aangeduid, werd er contact opgenomen met P.D. met de vraag deze mensen
proberen meer aan te duiden wanneer zij vrij zijn zodat zij toch aan voldoende wedstrijden zouden geraken qua
leveringsplicht. Hij verkiest echter om steeds eerst vaste koppels aan te duiden en dan pas gelegenheidskoppels
te vormen en aan te duiden. Maar hij zal trachten daar waar mogelijk hier toch rekening mee te houden.
wedstrijd PA 035. Dit voorval werd besproken. Uiteindelijk zijn er verschillende factoren in het spel voor deze
afwezigheid. RC zal om dit in de toekomst te vermijden alle scheidsrechters uit de Regio AVB aanschrijven met de
Bruno en ook bij Robert, ook wanneer zij deontologisch de wedstrijd niet kunnen ﬂuiten.(verwantschap, enz..)
dien zijn er al enkele verslagen binnengekomen.
– Verbeeck bleef onbeantwoord. Doch hij

Verslag Sch. Com. VHV:
planning (data cursussen en bijscholingen, enz.…)
Bespreking waarnemers – koppels:
Het antwoord van FM was dat B.E. nog nooit werd voorgedragen als kandidaat waarnemer door de Regio. Pas als het
RSCAVB hem voorstelt als kandidaat waarnemer deze kandidatuur kan besproken worden op het niveau VHV. Pas wanHandbal in de Regio 1502 20 05 2015

pag 13

neer deze kandidatuur aanvaard wordt kan de kandidaat waarnemer aangeduid worden op het niveau VHV.
Tijdens de vergadering wordt beslist Bruno voor te stellen als kandidaat waarnemer aan FM.
RC zal deze kandidatuur overmaken aan FM.
We hebben verschillende scheidsrechters die geen vaste partner hebben en wel om verschillende redenen. Ze zijn van

Bijscholing waarnemers:
De uitnodiging werd verstuurd aan de waarnemers Regio AVB. Ook werden FM, PD en PH uitgenodigd.

bijeenkomst te maken.

’s nemen om een kort verslag van deze

Financieel verslag:

Verslag Alg. verg. RCAVB:

steund worden, dat dit noodzakelijk is om deze werking op hetzelfde niveau te kunnen behouden. Het RSCAVB dankt het
RCAVB. en de clubs voor deze steun. Hierdoor kunnen zij hun werking en intensieve begeleidingen van (jonge) scheids-

Verslagen Jeugd- & Regionale scheidsrechters:
vangen. Er zijn echter verslagen ontvangen van clubs die de verkeerde formulieren gebruiken. Sam zal hen hierover inlichten en de juiste formulieren naar de clubs opsturen met de vraag in de toekomst de juiste formulieren te willen gebruiken

zullen door de betrokken waarnemers asap opgestuurd worden.
Aanduidingen waarnemers:
Regionaal:
Jeugd:
Allerlei:
We hebben een email van FM gekregen i.v.m. de opleiding van de tafeloﬃcials. Vraag van G.Moeyersoons aan D.V.Dorpe
1.

Is het effectief relevant om dit over twee dagen te spreiden?

2. Is het haalbaar/wenselijk om een onderscheid te maken tussen tafelofficielen bij de jeugd en
bij volwassenen, kwestie van de instapdrempel bij de jeugd niet te hoog te maken, en eventueel
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later kort bijkomende finesses te leggen als het over senioren gaat (veel tafelofficielen volgen hun
kind)
3. Zijn de bijscholingen tafelofficieel relevant zolang er geen wijzigingen aan de reglementen
zijn?
4. Indien het digitaal wedstrijdblad er komt zal er uiteraard wel een doorgedreven opleiding
moeten komen.

Uit de ervaring van de vorige jaren zijn wij ervan overtuigd dat de opleiding voor tafeloﬃcial zoals dit momenteel gegeven wordt niet korter kan, gezien de materie die moet gegeven worden. 2 e dag is bijna geheel
gewijd aan een test van de materie, korte spelregeltest en het invullen van een wedstrijdformulier aan de
hand van een wedstrijdverslag. Ook voor diegenen die enkel de jeugdwedstrijden zouden doen.
De 2 jaarlijkse test van de tafelofficials lijkt ons ook niet overbodig eerder noodzakelijk, en is voor
ons toch het minimum inspanning die deze mensen mogen doen. Er gebeuren zeker op de lagere
niveaus regelmatig foutjes. (vaak door onwetendheid)
Vraag dit maar aan de mensen die de wedstrijdbladen nakijken.
De laatste jaren lag de focus vooral op de jeugd en junior scheidsrechters. Op vraag van Robert
wordt aan de leden van de vergadering gevraagd aandacht te hebben voor spelers die om
welke reden dan ook (leeftijd, kwetsuur, enz.) stoppen met spelen. Eens met deze ex-spelers te
praten en hen te trachten te overtuigen om eventueel scheidsrechter te willen worden.
Einde van de vergadering 23u30
Volgende vergadering dinsdag 14/04/15 te 19u30 in Esso clubhuis Deurne
Opgemaakt: R. Cornelis

Regionale Scheidsrechters Commissie Antwerpen -VL.
Brabant.
Berendrecht,21/5/2015
Verslag van de AVB Regionale waarnemers bijscholing van 20 maart 2015
Waar: Vergaderzaal Sporthal Vorderstein, Vordersteinstraat Schoten
Datum: 20 maart 2015 van 19u30 t/m 22u00
Lesgevers: L.Uten en M.De Moor
Aanwezig:
Vandenbroeke R., R.Cornelis, W.Verheyen, S.V.D.Plas, M.De Wachter,
P.Hendrix (RSCL)
Verontschuldigt: B.Everaert, L.De Moor, M.Bogaert, W.V.Suetendael
Ook uitgenodigd doch verontschuldigd: F.Mulleners (chef SR), P.Denis (aanduider Nat.)
Agenda: ·
Verwelkoming
Taken van de waarnemer
Hoe en wat te bespreken met de scheidsrechters na de wedstrijd
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Vragen

de Scheidsrechterscommissie VHV.

MVG
R.Cornelis
Secr PSCA

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: 14/04/15
Aanwezig:, Cornelis, Uten, De Moor M, V.D.Plas, Vandenbroeke, Verheyen
Verontschuldigd: Everaert, De Wachter
Verslag v/d vorige vergadering:
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd
Briefwisseling:
Email voorstel van Bruno i.v.m. de taak van de aanduider wordt besproken. De vergadering vindt het voorstel onaanvaardbaar.
De aanduider is ook verantwoordelijk voor de verwerking van de afmeldingen. Het wordt anders chaos wie doet wat en
met wie moet er contact opgenomen worden bij afmeldingen.
Email van Bruno (Vraag van de Clubs VL.Brabant) qua leveringsplicht bij satellietclubs. We zullen de email doorsturen naar FM.
(te bespreken op de volgende vergadering S.C.VHV)

Verslag Sch. Com. VHV:

Financieel verslag:
Er worden afspraken gemaakt (aantal waarnemers,vervoer, …) om het Artevelde tornooi betaalbaar te houden.
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Verslag verg. RCAVB:

Arteveldecup:
We hebben 5 koppels scheidsrechters en 5 waarnemers voor beide dagen van het tornooi
Bespreking waarnemers – koppels (Art. Cup)
Ward doet enkele voorstellen qua opvolging (te testen op het tornooi)
We gaan in de voormiddag een koppel aan een waarnemer toewijzen en in de namiddag aan een van zijn collega’s (met
de nodige feedback)
Voor aanvang van het tornooi zal Ward de nodige richtlijnen met de scheidsrechters bespreken.
Per wedstrijd kan de waarnemer zelf de werkpunten bepalen voor het koppel dat hij volgt.
Verslagen jeugd & regio scheidsrechters
Sam krijgt nu voldoende verslagen binnen van verschillende mensen en van verschillende clubs
Feestje
Vrijdag 19/6/2015 is de datum waarop het feestje zal doorgaan. Het restaurant is nog niet geweten, enkele leden zullen
hiervoor het nodige doen en de voorstellen zullen zo snel mogelijk overgemaakt worden zodat er op de volgende vergadering kan beslist worden waar het feestje zal doorgaan
Aanduidingen waarnemers
Regionaal:
April
Jeugd:
Nihil
Allerlei:
Het RSCAVB zal de scheidsrechters Bebelmans – Bouanan – De Schepper – De Vos – Everaert M. voorstellen om te

overmaken aan FM.
Einde van de vergadering 23u30
Volgende vergadering dinsdag 12/05/15 te 19u30 in Esso clubhuis Deurne
Opgemaakt: R. Cornelis

,
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Regionale Scheidsrechters Commissie Antwerpen VL.Brabant.
R. Vandenbroeke – Kapellensteenweg 387/4 - 2920 Kalmthout Tel: 03.651.59.02
B.Everaert – Hermansstraat 1/44 - 2570 Duﬀel Gsm. 0479 10 11 14
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

Secretaris:

Verslag vergadering: 12/05/15
Aanwezig:, Cornelis R., Uten L., De Moor M, V.D.Plas S., Vandenbroeke R., Verheyen W.
Verontschuldigd: Everaert B., De Wachter M.
Verslag v/d vorige vergadering:
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd
Briefwisseling:
Email ontvangen van ’
Verslag Sch. Com. VHV:
Er is enkel gevraagd om tegen de volgende vergadering de datums van de cursussen en de bijscholingen door te geven.
Cursussen en bijscholingen:
De data waarop de cursussen en bijscholingen zullen doorgaan zijn vastgelegd. RC zal de nodige contacten leggen om te
De data zullen doorgemailed worden aan RCAVB en MDM en LU zullen deze meenemen naar de volgende vergadering
S.Com VHV.
Financieel verslag:

Verslag verg. RCAVB & volgende vergadering 21/5:
Bruno zal de vergadering bijwonen. RC zal de te bespreken punten aan Bruno overmaken.
Artevelde Cup:

ters en de waarnemers.
Feestje
Het feestje zal doorgaan op vrijdag 19 juni 2015 om 19:00.in de Taverne Calesberg Eethuisstraat 156, Merksem.
RC zal de uitnodigingen versturen aan de alle scheidsrechters uit de regio
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Allerlei
nemen.
Einde van de vergadering 23u30
Volgende vergadering dinsdag 09/06/15 te 19u30 in Esso clubhuis Deurne
Opgemaakt: R. Cornelis

Overzicht Bestuur RAVB
Regio Comité Antwerpen – Vlaams-Brabant

Freddy Lievens J.Mertensstraat 6, 1702 Groot-Bijgaarden GSM : 0485 89 76 80
e-mail :

-avb.be of gbsk.lievensf@hotmail.com

Rudi Sas Sanderusstraat, 30 2018 Antwerpen GSM: 0474.133.361
e-mail: rudi.sas@hotmail.com
Secretaris:
Erwin Dirkx

Groenlaan 6 2950 Kapellen Tel: 03.651.58.39

GSM: 0474.524.420 e-mail: secretaris@handbal-avb.be
Penningmeester:
2940 Stabroek
Tel: 03.665.41.15 (+fax) GSM: 0475.555.669
e-mail: penningmeester@handbal-avb.be of
backup: André Vertommen Dennenweg 15, 3150 Haacht GSM : 0495 59 21 14
e-mail : andre.vertommen1@telenet.be

François Boeren of kalenders@handbal-avb.be of weltabonheiden@hotmail.com
backup:
Patrick De Mot Ten Beschstraat, 29 2650 Edegem Tel.: 03.448.19.10
GSM: 0497.252.592

patrick.demot@skynet.be

Wedstrijdbladen:
Karin Van Thielen

-avb.be

Bruno Everaert Hermansstraat 1/44, 2570 Duﬀel GSM 0498 41 14 01
e-mail : br.everaert@gmail.com
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Patrick De Mot Ten Beschstraat, 29 2650 Edegem Tel.: 03.448.19.10
GSM: 0497.252.592
Alain Brys

patrick.demot@skynet.be

Wijnegembaan 17, 2900 Schoten Tel: 03.685.29.44

GSM: 0477.22.96.18 e-mail: abrys@telenet.be
Clubbegeleiding: Freddy Lievens, Patrick De Mot, André Vertommen
Bijkomende Leden Regio Comité Antwerpen-Vlaams Brabant:
Staf Vergauwen Boomgaardstraat 39 B435 2018 Antwerpen
Tel: 03.828.25.08 e-mail: staf.vergauwen@scarlet.be
Tim Mogal

Posthoornstraat 1 bus 1, 2800 Mechelen

GSM: 0476.451.118
Regionaal Jeugdcomité
Tim Mogal en Patrick De Mot vertegenwoordigen de RAVB in het jeugdcomité van de VHV.
Regionaal Sportcomité
Luc Synquintyn M.De Coenelaan 5, 1700 Dilbeek GSM 0496 50 37 50
e-mail: luc.synquintyn@pandora.be
Galgenveld, 45 2940 Stabroek
Tel/Fax: 03.665.41.15 GSM: 0475.555.669 e-mail:
Leden:
Robert Peeters
Tim Mogal
Marc De Moor

Antverpiastraat, 45 B

2660 Hoboken

Posthoornstraat 1 bus 1, 2800 Mechelen
Portugesestraat, 20
2660 Hoboken

François Schoeters Heidestraat, 9

2040 Zandvliet

Tel: 03.827.63.98
GSM : 0476.451.118
GSM: 0477.466.078
Tel: 03.313.49.10

Regionaal Scheidsrechterscomité

Robert Vandenbroeke Kapellensteenweg 387/4, 2920 Kaltmhout Tel : 03.651.59.02
GSM: 0474.212.372 e-mail: robert.vandenbroeke@telenet.be
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
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Leden :
Luc Uten A.C. Swinnenstraat, 21

2940 Stabroek Tel: 03.664.74.68 GSM: 0472.983.312

e-mail:
Bruno Everaert, Hermansstraat 1/44, 2570 Duﬀel GSM 0498 41 14 01
e-mail : br.everaert@gmail.com
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