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Boetes mei 2015
reeks

nr wedstrijd
datum

Heren

PA120

wedstrijd

Uilenspiegel J22 2/05/2015 Schoten

overtreding

nr cataloog

boete

* Bezochten : Uilenspiegel: J22
Niet bijgeschreven

11,2

4

Verslag van de Vergadering van het
Regio Comité Antwerpen – Vlaams-Brabant
donderdag 16 april 2015
Aanwezig:
RAVB:
RSCAVB:

ren (FBO), Staf Vergauwen (SVG), Patrick De Mot (PDM), Tim Mogal (TMO), Rudi Sas (RSA), Erwin Dirkx (EDI)
-

Verontschuldigd:

-

De Bist, Wilrijk

Agenda
Verslag Vorige Vergadering
Scheidsrechters
Financië n
Regiowerking
Competitie
Communicatie
Vorming & Promotie
Varia

Freddy opent de vergadering.

Verslag Vorige Vergadering
Het verslag van de vergadering van 19 maart 2015 wordt goedgekeurd.
Scheidsrechters
Niet aanwezig, en geen punten ontvangen om te bespreken.

De huidige licenties wedstrijdsecretaris/tijdwaarnemer vervallen op 30 juni. De bijscholing(en) zijn echter
pas voorzien eind september. De licenties moeten hoe dan ook geldig blijven tot na de bijscholingen.

Het RSCAVB wordt gevraagd om de data van alle bijscholingen en opleidingen beschikbaar te hebben tegen
de evaluatievergadering van 7 juni, en de mogelijkheid voorzien voor 2 sessies (Noord en Zuid).Actie:
RSCAVB
Financië n
RAVB heeft in totaal ongeveer 4.000,00 euro meer ontvangen van de VHV dan begroot. Dit geld komt in de
eerste plaats van de clubs, en dient dus ook ten goede te komen aan de clubs.

Erwin zal de clubs op de hoogte stellen, met dien verstande dat enkel projecten in aanmerking zullen genomen worden die een duidelijke meerwaarde bieden aan het handbal in onze regio. Er zal dan ook enkel
Regio

effecten. Binnen de RAVB dienen wel objectieve evaluatiecriteria opgesteld te worden. Actie: EDI
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len voor de VHV ondertekend worden door Freddy, in zijn functie als lid van de Raad van Bestuur. Erwin
is back-up.
Actie: EDI

Tegen volgende vergadering zal Erwin de aanpassingen doorvoeren aan de reglementen en de lijst met bijdragen en boetes. Nadat die goedgekeurd zijn kunnen die dan voor de evaluatievergadering aan de clubs
bezorgd worden. De wijzigingen zullen apart vermeld worden.
Actie: EDI
Alle clubs zal gevraag worden om bij de inschrijving bij de VHV zo snel mogelijk ook de RAVB op de hoogte te
stellen. Dit bespoedigd het indelen van de reeksen en opstellen van de kalenders.
Actie: FBO
Competitie
Kampioenen - huidige situatie:
Heren : KV Sasja J22
Dames : HC Rhino
U18 : Atomix

U16 : Putte of Uilenspiegel
U14 : Uilenspiegel

U12 : Schoten of Putte
PA035: geen scheidsrechtersblad, aangezien de wedstrijd vriendschappelijk gespeeld werd. De uitslag zal behouden blijven.

Aantal poules voor de competitie U12 hangt af van het aantal inschrijvingen. Nogal wat clubs zien liever 2 dan
3 poules.

VHV-competitie U14. Na afweging van de verschillende argumenten beslist de RAVB unaniem het voorstel van
de JC van de VHV niet te steunen. Erwin brengt Marijn op de hoogte.
Actie: EDI
op te starten met RLim.

Communicatie
Handbal in de Regio

Patrick wacht nog op informatie van Karin, het volgend nummer mag eind deze maand verwacht worden.
Actie: PDM
Alain zal de clubs aanschrijven met de vraag foto’s van de kampioenenploegen, indien mogelijk met beker en
medailles. Deze kunnen dan op de website geplaatst worden.
Actie: ABR
Vorming en Promotie
Netwerk Evenement

Titel: “Speed Dating”

Datum: vrijdag 29 mei, 20u00
Locatie: De Bist

Formulering: Rudi en Erwin

Uitnodiging: Rudi
Initiaties & Promotieactiviteiten

ten dan wel een duidelijke meerwaarde voor de handbalsport kunnen aantonen, of een club-overschrijdend karakter hebben.
Opzetten bijscholing voor jeugdtrainers. Erwin contacteert de Nederlandse Handbalschool met de vraag of
hier kan samengewerkt worden.
Actie: EDI
Varia
Freddy werd gecontacteerd door een club uit het Brusselse die overweegt om aan te sluiten bij de VHV. Dit
zou een bijkomende club binnen de regio AVB worden.
Freddy sluit de vergadering.
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Volgende Vergadering
donderdag 21 mei, 20u30, Wespelaar
Agenda
Verslag Vorige Vergadering
Scheidsrechters
Financiën
Regio

Varia

Verslag van de Vergadering van het
Regio Comité Antwerpen – Vlaams-Brabant
donderdag 21 mei 2015
Aanwezig:
RAVB:
RSCAVB:

çois Boeren (FBO), Tim Mogal (TMO), Rudi Sas (RSA), Erwin Dirkx (EDI)
Bruno Everaert (BEV)

Verontschuldigd:

Tim Mogal (TMO), Patrick De Mot (PDM), Staf Vergauwen (SVG)

Den Dijk, Wespelaar
Agenda

Verslag Vorige Vergadering
Scheidsrechters
Financië n
Regiowerking
Competitie
Communicatie
Vorming & Promotie
Varia

Freddy opent de vergadering.

Verslag Vorige Vergadering

Het verslag van de vergadering van 16 april 2015 wordt goedgekeurd.

Scheidsrechters
Bijscholingen
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Scheidsrechters (B, regio, Junior) :
Jeugdscheidsrechters :

Opleidingen

:

06/09 Antwerpen

13/09 Schoten, ??/ ?? regio Zuid

11/09 Schoten, 18/09 Hoboken, 25/09 Groot-Bijgaarden

Scheidsrechters (regio, Junior) :
19/09, 26/09, 03/10, 10/10, 17/10, 24/10 Schoten
Er dient bekeken of een niet meer centrale plaats kan gevonden worden (ev. Wilrijk)
Jeugdscheidsrechters :
:

03/10, 10/10 Noord, 17/10, 24/10 Zuid

05/10, 12/10, Zandvliet/Merksem, 17/10, 24/10 Keerbergen

Het RSC betreurt de incidenten die zich hebben voorgedaan met een lid van RAVB tijdens de Vlaamse Finales.
gorieen wordt dit sterk aangeraden maar is het niet verplicht.

Vraag Olse Merksem: Turven van doelpunten is niet verplicht bij jeugdwedstrijden die vallen onder de bevoegdheid van RAVB. Bij U16 en U18 is het toegestaan vanwege de verplichting bij de VHV, maar er is
geen controle.
Vanaf het seizoen 2015-2016 zal Karin alle wedstrijdbladen controleren. Er dient wel een kopij bezorgt te
worden aan Bruno voor het opvolgen van de jeugdscheidsrechters.

Bruno wil nog eens herhalen dat indien clubs scheidsrechters aanvragen voor hun tornooien, de reglementen
voorzien dat bij een aanwezigheid van meer dan 3 uur ook een maaltijd dient voorzien te worden.

Financië n

Alle boetes tot en met april werden gefactureerd.

Naar volgend seizoen toe dienen Marcel en André duidelijke afspraken te maken over de bevoegdheden van
respectievelijk RAVB en VHV.
Actie: MMA/AVT

Regio

Vrijwilligers

Erwin deelt de vrijwilligersovereenkomst rond, die ter plaatse worden ondertekend door alle betrokkenen.
Er wordt nogmaals op aangedrongen dat ook de leden van het RSC AVB een vrijwilligersovereenkomst
ondertekenen, met dien verstande dat dit enkel hun activiteiten als lid van het RSC AVB betreft, en niet
hun activiteiten als lid van de SC van de VHV of als scheidsrechter. Bruno zal dit op de volgende vergadering van het RSC AVB aankaarten.

Evaluatievergadering

De datum van 7 juni blijkt moeilijk haalbaar, vooral door de zekere afwezigheid van Freddy, Erwin, Rudi
en André . Als alternatief wordt 14 juni naar voor geschoven. Locatie Mechelen. Dit dient dringend aan
de clubs meegedeeld te worden.

Competitie

Er zijn nog een aantal wedstrijden niet gespeeld. Er dient duidelijk gecommuniceerd te worden naar de clubs
dat dit niet kan. Alle wedstrijden dienen gespeeld te zijn vó ó r de Vlaamse Finales. Hier dient vanaf volgend seizoen strenger op toegezien worden, inclusief boetes.
Inschrijvingen (voorlopig, van 2 clubs nog geen antwoord)

U12: 12 (+2?)
U14: 9 (+2?)
U16: 8 (+2?)
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U18: 4 !!! (+1?)
Dames: 4 (+3)

Heren: 6 (+1?)

dubbele competitie
rooster 6

anderhalve competitie
rooster 6 of 8
anderhalve competitie
rooster 6 of 8

Er dient in de komende maanden, bij voorkeur samen met alle clubs, gekeken te worden hoe we er in kunnen
slagen om eigen meisjescompetities op de been te krijgen.
VHV Competitie J14

RAVB is unaniem tegen. Maar er blijkt nog maar eens dat er iets schort met de communicatie binnen de
VHV. Er is nood aan een duidelijke visie vanuit de VHV JC, met afspraken en akkoorden tussen de VHV
en alle regio’s hoe men de evolutie ziet, en onder welke voorwaarden deze kan uitgevoerd worden.
Maar daar dient ook onmiddellijk een duidelijk plan aan gekoppeld te worden, met duidelijke acties wie
wat zal doen, wat de clubs kunnen verwachten en wat van hen verlangt wordt.

Aanvragen uitzonderingen

Het is é én van de prioritaire doelstellingen van de RAVB om het aantal uitzonderingen drastisch te beperken. De laatste seizoenen swingen de aanvragen de pan uit, en zijn er nog amper ploegen die als reglementaire P-ploeg uitkomen.
Daarom zal geen enkele uitzondering worden toegestaan die afwijkt van de geldende reglementen:
maximum 1 jaar te oud, geen speelgelegenheid in de eigen leeftijdscategorie, geen uitzondering voor de
aangevraagde leeftijdscategorie in de twee voorafgaande seizoenen.
Verder zullen zowel de club en de ouders op hun verantwoordelijkheid gewezen worden indien zij spelers/speelsters vragen op te stellen in een leeftijdscategorie boven die van de speler/speelster.

Freddy zal navraag doen bij Ethias met betrekking tot de toepassing van de verzekering bij sportletsels.
Actie: FLI

In de marge van deze problematiek zullen Freddy en Erwin bij de VHV aandringen op een herziening
van de minimum leeftijden om mee te spelen bij de senioren: jongens 17 jaar, meisjes 16 jaar. Argumentatie: de VHV dringt aan op de oprichting van M-competities, maar laat wel toe dat meisjes vanaf de
leeftijd van 15 (reserven zelfs 14) mogen meespelen met de dames. En sinds de wijziging van de leeftijden bij de jeugd kent de J18 een leegloop (geen drop-out maar voornamelijk richting heren). Daarnaast
zal ook gekeken worden of er geen mogelijkheid is om de J18 om te vormen naar J19, naar analogie van
M19.
Actie: FLI/EDI

Communicatie
Handbal in de Regio

Vandaag verspreid naar alle clubs. Er wordt vanuit het RAVB aangedrongen op een grotere regelmaat.
Erwin zal samen met Patrick bekijken hoe dit kan aangepakt worden.
Actie: EDI/PDM

Website

Alain zal de verschillende kampioenen vragen voor een ploegfoto inclusief beker en medailles voor publicatie op de website.
Actie: ABR

Alain heeft een Facebook-pagina voor het RAVB opgezet. Hier is nood aan, gezien de communicatieclutuur van de jeugd op dit moment. Het bestaan ervan dient aan de clubs gecommuniceerd te worden.
Eventueel kan gevraagd worden om ook de link op hun clubwebsite te plaatsen.

Huisstijl VHV

Iedereen is gewonnen voor het voorstel om mee in te stappen in de vernieuwde huisstijl van de VHV.
Erwin zal een email-handtekening ontwerpen en die aan alle RAVB leden bezorgen, inclusief een korte
handleiding hoe die te gebruiken.

Vorming en Promotie
RAVB Evenement “Speed Dating”
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dens de vergadering (Atomix, Brasschaat, groot-Bijgaarden).

Varia

Tot nu toe hebben amper 3 clubs het Ethisch Charter ondertekend (Groot-Bijgaarden, Schoten, Brasschaat).
Waar blijven de andere clubs? Of is het zo slecht gesteld met het handbal in Vlaanderen dat zelfs dit te
veel gevraagd is.
Freddy sluit de vergadering.

Volgende Vergadering
donderdag 18 juni, 20u30, Wilrijk
Agenda

Verslag Vorige Vergadering
Scheidsrechters
Financiën
Regio

Varia

,

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: 09/06/15
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Aanwezig: Cornelis R., Uten L., De Moor M., Vandenbroeke R., Everaert B.
Verontschuldigd: De Wachter M, V.D.Plas S., Verheyen W

Verslag v/d vorige vergadering:
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd
Briefwisseling:

op de vergadering en deze klopt. Bruno zal deze email beantwoorden.
Verslag Sch. Com. VHV:

clubs die jeugd hebben, zeer sterk in de verf gezet. Tijdens dit contact met de clubverantwoordelijken
werd het project nogmaals uitgelegd (doelstellingen werden nogmaals besproken). FM merkt nog op dat
dit een voorbeeld was voor de andere Regio’s
Verslag RCAVB

het volgende beslist : Schoten is voor de meeste clubs wel centraal gelegen. Er werd aan Bruno gevraagd te onderzoeken hoeveel oﬃciële jsr er in de regio Zuid zijn. We vinden nergens lijsten of verslagen van de gegeven jsr
cursussen (bijscholingen) in het verleden. Aan de hand van de uitkomst van dit onderzoek (het aantal mogelijke
deelnemers aan de bijscholing) zal er dan een beslissing genomen worden of het opportuun is om eventueel een
aparte bijscholing te organiseren in de regio Zuid.
Vanuit de VHV wordt aan alle regio’s gevraagd om een standaard logo op de documenten te gebruiken
de secretaris dit op alle documenten aanbrengen.

Cursussen en bijscholingen:

voorgestelde data houden. Deze zijn samen met de lesgevers bepaald qua beschikbaarheid.
Financieel verslag:
Alle rekeningen zijn betaald. Voor dit seizoen moeten enkel de rekeningen van het Ledeganck tornooi nog behandeld worden. Tornooi is pas op 4-5/7/15
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,

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: 12/08/15
Aanwezig: Cornelis R., Uten L., V.D.Plas S., Vandenbroeke R,
Verontschuldigd: De Wachter M. De Moor M., Everaert B., Verheyen W
Samenstelling RSCAVB:

Er zijn op dit moment voldoende mensen in de commissie, We willen hem wel terug engageren als regionaal
waarnemer. RC zal antwoorden.
de aanduidingen doen i.p.v. Everaert Bruno
Verslag vorige vergadering
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd
Briefwisseling:
Email F.Lievens i.v.m. de leveringsplicht wordt besproken. Robert zal ons vertegenwoordigen op de volgende
vergadering van RCAVB en nogmaals uitleg geven bij de lijst van de leveringsplicht. We hopen dat we nadien
dit punt eindelijk kunnen afsluiten.
.
Email ontvangen : Willekes is scheidsrechter voor het LFH, hij vraagt of het mogelijk is om zowel voor de LFH als
voor de VHV te ﬂuiten. Zou vaste collega van Delanghe worden.
Email ontvangen van WVC laat weten terug inzetbaar te zijn. Besproken en RC zal antwoorden.
Emil ontvangen van R.Peeters met een vraag i.v.m. jsr cursus. Besproken RC zal antwoorden.
Email ontvangen van S.De Schepper met een vraag i.v.m. de junior scheidsrechter cursus. Besproken en RC zal
antwoorden.
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Email ontvangen van E.Willems vraag i.v.m. de S/T bijscholing. Besproken en RC zal antwoorden.
Er zijn al meerdere e-mails binnengekomen met inschrijvingen voor de verschillende bijscholingen en cursussen.
Verslag RCAVB:

Verslag Sch.Com. VHV

Robert vraagt om het punt van Willekes mee te nemen naar de volgende vergadering S.C.VHV
Financieel verslag:

gen hebben (van het voorbije seizoen) deze dringend ter betaling binnen te sturen
Bespreking met de clubs:

Cursussen en bijscholingen

de scheidsrechters voor de jaarlijks verplichte bijscholingen zijn verstuurd. RC zal op het einde v/d maand augustus de uitnodiging aan de scheidsrechters herhalen.
Allerlei
De reden waarom we niet op dinsdag konden vergaderen : één van de uitbaters is getroﬀen door een burn out. De
volgende vergadering plannen we terug op dinsdag, maar verplaatsing kan misschien nog nodig zijn ??
Einde van de vergadering 23u30
Volgende vergadering dinsdag 15/09/15 te 19u30 in Esso clubhuis Deurne.
Opgemaakt: R. Cornelis
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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

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
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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

Tel: 03.827.63.98

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

François Schoeters Heidestraat, 9

2040 Zandvliet

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
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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