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Freddy opent de vergadering.

1. Verslag Vorige Vergadering
Het verslag van de vergadering van 18 augustus 2016 is goedgekeurd en kan gepubliceerd
worden.

2. Actiepunten
4.8 Beamer voor RSAVB
Erwin zal de nieuwe beamer in de loop van de komende week aan Luc bezorgen. Actie: EDI
7.1 Kalenders en VHV
De problemen met de database van de VHV blijven aanhouden. Hoewel de vergadering
begrip kan opbrengen dat de IT-omgeving jarenlang verwaarloosd werd en er nu dringende
wijzigingen worden doorgevoerd, zal er aangedrongen worden om zich te focussen op de
beschikbaarheid van de nodige informatie en functionaliteiten voor de clubs en de regio’s, en
de fancy maar onduidelijk social media layout achterwege te laten.
Actie: EDI

3. Scheidsrechters
3.1.

Interne Opleiding Tafelofficial
Freddy bezorgt een voorbeeld aan Erwin die dit zal verdelen onder de clubs.
Actie: FLI/EDI
Erwin zal een herinnering publiceren om de clubs duidelijk te maken dat de organisatie van een
interne opleiding aan volgende voorwaarden moet voldoen:
Actie: EDI
 datum en locatie, zodat deze kan gepubliceerd worden en ander clubs de mogelijkheid
hebben om deel te nemen.
 naam van de lesgever(s)

3.2.

3.3.

3.4.

 lijst van de deelnemers plus de resultaten van de afgelegde test.
Nieuwe reglementen
Binnen de VHV heeft men nu toch de noodzaak ingezien dat de clubs degelijk geïnformeerd
dienen te worden. Mogelijk volgt er een road show.
Opleidingen en bijscholingen
De opleiding Jeugdscheidsrechters Zuid zal doorgaan op 9 en 23 oktober in Groot-Bijgaarden,
en de opleiding wedstrijdsecretaris/tijdopnemer op 17 en 24 oktober in Leuven.
Blijkt nu echter dat sommigen zich niet achter deze locaties kunnen scharen. De afstand zou
een probleem kunnen vormen. Een aantal comitéleden merkt op dat ook in de regio Noord door
sommige clubs behoorlijke afstanden dienen afgelegd, maar dat dit daar blijkbaar niet zo’n
probleem vormt. André bekijkt of er alsnog mogelijk alternatieve locaties te vinden zijn.
Actie:
AVT
Op de vergadering wordt eveneens beslist om de bijscholing Jeugdscheidsrechter te laten
doorgaan op 9 oktober in Mechelen. Dit dient echter nog afgestemd te worden met Sam en
Ward.
Actie: SVP
Sam benadrukt dat RSCAVB al maanden geleden de mogelijke data van bijscholingen en
opleidingen heeft doorgegeven maar dat het lang (te lang?) wachten is op kandidaat
organisatoren, vooral dan in Zuid. Naar de toekomst toe dient nagedacht te worden hoe dit
beter, maar vooral ook sneller kan vastgelegd worden.
Blauwe Kaart
De polemiek ontstaan naar aanleiding van de invoering van de blauwe kaart is enkel en alleen
te wijten aan de zeer gebrekkige (onbestaande?) communicatie vanuit de VHV. Freddy en
Erwin zullen dit op de Raad van Bestuur aankaarten.
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3.5.

3.6.

Situatie Regio- en Junior Scheidsrechters
Op de bijscholing voor Regio- en Junior Scheidsrechters waren zeer veel afwezigen. Er werd
een regeling getroffen dat zij alsnog de bijscholing kunnen volgen die zal doorgaan in Louvainla-Neuve op 24 september.
Willy kondigt aan dat er zal afgestapt worden van de ruime tolerantie die in het verleden heerste
en uiteindelijk geleid heeft tot misbruiken. Scheidsrechters die herhaaldelijk afwezig blijven op
o.a. de bijscholingen, zullen geen aanduidingen meer krijgen, en daardoor op termijn ook niet
meer meetellen voor de leveringsplicht.
Buitenlands tornooi
Om de kosten te beperken vraagt Willy de mogelijkheid om samen met een club naar een
tornooi te gaan. Clubs die deelnemen aan een tornooi in het buitenland, en die bereid zijn om
de jeugdscheidsrechters en hun begeleider(s) mee te nemen, worden verzocht om contact op
te nemen met Raoul.

4. Financiën
4.1.

4.2.

Boekhouding
Marcel meldt dat hij een stuk van de boekhouding van 2016 kwijt is. Hij zal alles in het werk
stellen om dit terug in orde te maken.
Actie: MMA
Facturatie
De nog uitstaande boetes van vorig seizoen, sommigen nog van 2015, worden door de VHV
apart aan de clubs gefactureerd. Er wordt nogmaals aangedrongen op een vlottere verwerking
van de boetes en een tijdige facturatie naar de clubs. Dit is een verantwoordelijkheid van de
VHV.

5. Regio
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Ruilbeurs
Er waren maar een paar clubs aanwezig in Turnhout. Mogelijk was het tijdstip, een
maandagavond, dan toch niet zo ideaal, hoewel dit op de evaluatievergadering op vraag van de
clubs beslist werd.
Misschien speelt ook de naam “Ruilbeurs” hier een rol. Clubs wiens kalender op orde is zien
mogelijk het nut niet in om naar deze vergadering te komen. Erwin bekijkt één en ander en zal
nadenken over een andere naam en een duidelijkere inhoud.
Actie: EDI
Interne Opleiding Tafelofficial
De door Freddy voorgestelde voorwaarden aan de welke de opleiding en de lesgever(s) dienen
te voldoen, worden goedgekeurd. Het slaagpercentage wordt vastgelegd op 70%. Erwin zal
deze naar de clubs sturen en in Handbal in de Regio publiceren.
Actie: EDI
Vanuit Regio Oost-West is interesse opgedoken over dit format. Er wordt echter besloten om
niet te snel te willen gaan, en af te wachten hoe één en ander verloopt. Na een evaluatie, in
december of later dit seizoen, kan over samenwerking gepraat worden.
Patrick en Freddy hebben ondertussen al een PowerPoint presentatie en een lijst met vragen
opgesteld. Beide bezorgen dit aan Erwin.
Actie: PDM/FLI
M17
Deze competitie is gestart onder verantwoordelijkheid van Regio Oost-West. Er is hier en daar
nog wat onduidelijkheid over de toepassing van sommige spelregels (o.a. het nemen van de
strafworpen).
De uitslagen dienen gemeld te worden aan Guido (RVO, competitieleider), en Alain (RAVB).
Uitzonderingen
KV Sasja stelt zich vragen bij het toch terug toestaan van uitzonderingen. Erwin heeft hierop al
geantwoord. Het toestaan van uitzonderingen niet werd afgeschaft maar dat er werden
verregaande beperkingen opgelegd. Eén en ander werd duidelijk opgenomen in de presentatie
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5.5.

van de Algemene Vergadering van februari 2016, die beschikbaar is op de website, en
opgenomen in de gewijzigde reglementen, die begin juli verdeeld werden onder alle clubs uit de
regio.
Samenwerkingsverbanden
Gezien de problemen die in het verleden al zijn opgedoken bij samenwerking tussen twee of
meer clubs, stelt Patrick voor om de clubs aan te raden de gemaakte afspraken op papier te
zetten en daarvan een kopij te bezorgen aan het secretariaat van RAVB. Indien dan de
tussenkomst van RAVB gevraagd wordt, wat in het verleden al is voorgevallen, heeft RAVB een
document waarop het zich kan baseren. In het andere geval zal RAVB zich het recht
voorbehouden zich onbevoegd te verklaren.
Actie: EDI
Verder zal er aangedrongen worden om voor elke samenwerking in verband met jeugdspelers
het Ethisch Charter van RAVB als basis te gebruiken. Indicatief hier is echter dat na 3 jaar, er
nog steeds maar 3 clubs zijn die dit charter hebben willen ondertekenen.

6. Competitie 2016-2017
6.1.

6.2.

6.3.

Controle wedstrijdbladen
De eerste verwittigingen werden uitgedeeld. Indien er bij de betrokken clubs geen verbetering
op treed zal overgegaan worden tot het uitschrijven van boetes.
Karin en François bezorgen vanaf nu de gegevens voor de boetes en bijdragen aan Erwin, die
deze in Handbal in de Regio zal opnemen.
Actie: KVT/FBO
Er wordt bevestigd dat de controle van legitimatie van tafelofficials pas zal starten nadat de
desbetreffende opleiding of bijscholing heeft plaatsgevonden.
Kalender
Het aantal kalenderwijzigingen loopt de hand uit. Het lijkt er op dat de clubs de kalenders
gekaapt hebben en al zo de organisatie van de competitie over nemen. Er dient nagedacht hoe
dit kan aangepakt worden.
Erwin zal de clubs nog eens herinneren aan de toepassing van de reglementen betreffende het
melden van de uitslagen, het versturen van de wedstrijdbladen, het verplaatsen of verschuiven
van wedstrijden. Hij zal hierbij ook vermelden, dat zelfs indien de club een
kalenderverantwoordelijk heeft aangesteld, die dus gemachtigd is om kalenderwijzigingen te
behandelen, de eindverantwoordelijkheid altijd bij de secretaris van de club blijft liggen.
Actie:
EDI
Statuut B-Ploeg
Het statuut van B-ploeg kan enkel verleend worden als aan minstens één van onderstaande
voorwaarden is voldaan:
 De club heeft meer dan één ploeg in de zelfde leeftijdscategorie
 De club heeft een uitzondering op de leeftijden gekregen voor de ploeg

6.4.

 In één leeftijdscategorie is het aantal B-ploegen van een club is niet groter dan het aantal
P-ploegen.
Clubs kunnen dus niet eigenhandig beslissen om een ploeg al B-ploeg in te schrijven.
Compensatiekas
De onkosten van de scheidsrechters kunnen rechtstreeks in de wedstrijd-database van de VHV
worden ingegeven. Dit moet het beheer van de compensatiekas vereenvoudigen.

7. Communicatie
7.1.

Mailadressen
Patrick vraagt of het niet opportuun is om het beheer van de mailadressen van RAVB die
gekoppeld zijn aan de domeinnaam van de website over te dragen aan Erwin en/of Alain. Alain
als webmaster zal dit overnemen. Patrick bezorgt Alain de nodige instructies.
Actie: PDM
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7.2.

7.3.

Interne Opleiding Tafelofficial
Alain zal de voorwaarden en vereisten voor interne opleidingen voor tafelofficials publiceren op
de website.
Actie: ABR
Scheidsrechters
Sam kondigt de oprichting aan van een Facebook-groep, gericht naar de scheidsrechters
binnen de regio AVB. Alain stelt voor om deze te linken met de reeds bestaande Facebookgroep van RAVB.

8. Vorming en Promotie
8.1.
8.2.

8.3.

Bijscholingen
Freddy heeft een afspraak gemaakt met Rudi.
Kampenhout
André meldt dat Kampenhout nu officieel van start is gegaan. Hierdoor kunnen zij aanspraak
maken op de aanmoedigingspremie van 250,00 euro. Hij zal aan de betrokkenen vragen om
een dossier in te dienen.
Actie: AVT
Heist-op-den-Berg
In Heist o/d Berg werd een rolstoelhandbalclub opgericht, welke aangesloten is bij Recreas. Om
in aanmerking te kunnen komen voor steun dient er echter een aansluiting bij de VHV de zijn.
Het is echter ook nuttig om te bekijken of het niet interessanter is om de club op te nemen als
een specifiek G-sportafdeling binnen een bestaande club.
Patrick kijkt na of een dubbele aansluiting (Recreas en VHV) mogelijk is, en wat dit betekent
voor de bijdragen voor lidmaatschap of verzekering.
Actie: PDM

9. Varia
9.1.

9.2.

Vergaderingen (1)
De vergaderingen dienen in de eerste plaats om beslissingen te nemen. Er wordt dan ook aan
alle aanwezige leden met aandrang gevraagd om de praktische uitwerking van de door hun te
behandelen punten op voorhand te doen, en niet meer op de vergadering zelf. Indien nodig
dient ook het resultaat of voorstel op voorhand rondgestuurd te worden naar de andere leden.
Vergaderingen (2)
Gezien de onbeschikbaarheid van de nodige accommodatie zullen de twee komende
vergadering, 20 oktober en 17 november, allebei in Mechelen doorgaan.

Freddy sluit de vergadering.
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Volgende vergadering
Donderdag 20 oktober 2016, De Plaon, Mechelen
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