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Erwin opent de vergadering.

1. Verslag Vorige Vergadering
Het verslag van de vergadering van 15 september 2016 is goedgekeurd en kan gepubliceerd
worden.

2. Actiepunten
Willy merkt op dat de definitieve goedkeuring, en bijhorende publicatie van de interne opleidingen
tot tafelofficial nu al drie maanden op zich laat wachten. RAVB dient hier meer werk van te
maken. Raoul geeft aan dat er op de officiële opleidingen nog steeds voldoende kandidaten zijn.

3. Scheidsrechters
3.1.
3.2.

In naam van RSAVB wenst Willy het bestuur van RAVB te bedanken voor het aanschaffen van
een tweede beamer, en voor de uitrusting voor de nieuwe juniorscheidsrechters.
Tafelofficial
Er wordt nog eens gevraagd de procedure voor de organisatie van de interne opleidingen tot
tafelofficial te publiceren. Volgende afspraken dienen gerespecteerd te worden:
 Datum, locatie en naam van de lesgever(s) dienen tijdig bekend gemaakt te worden, zodat
deze kan gepubliceerd worden en ander clubs de mogelijkheid hebben om deel te nemen.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

 Na de opleiding moet een lijst van de deelnemers plus de resultaten van de afgelegde test
aan RAVB bezorgd worden.
Momenteel zijn er een kleine 200 personen die in het bezit zijn van een geldige legitimatie voor
wedstrijdsecretaris/tijdopnemer. De vraag die zowel RAVB als RSAVB zich stellen is of het
mogelijk is om te achterhalen hoeveel van deze personen nog actief zijn.
Nieuwe Reglementen
Van de aangekondigde road show zal waarschijnlijk niet veel in huis komen. Blijkbaar lag de bal
in het kamp van de regio’s die zelf het initiatief hadden moeten nemen. Weer een mooi staaltje
van constructieve samenwerking tussen de verschillende niveaus.
Opleidingen en Bijscholingen
Raoul geeft aan dat de organisatie van de opleidingen en bijscholingen dit jaar alles behalve
makkelijk verlopen is. De data zijn begin mei gekend, en toch heeft het tot eind september
geduurd voor alles ingevuld was. Hij vraagt met aandrang om hier verbetering in te brengen.
RSAVB beschikt over een beperkt aantal lesgevers die ook nog andere taken te vervullen
hebben, en dus een degelijke planning is een absolute noodzaak.
Jeugdscheidsrechters
De opleidingen Jeugdscheidsrechters zijn allemaal achter de rug, maar het is nog steeds
wachten op de door de VHV beloofde eerste uitrusting. Als motivatie voor de startende kinderen
kan dit tellen.
Er wordt ook opgemerkt dat het misschien handiger is om geen fluitjes meer aan te bieden
vanuit de VHV. Deze goedkope modellen voldoen niet aan de wensen van RSACB en moeten
op korte termijn allemaal vervangen worden door betere exemplaren. Misschien toch nuttig om
VHV hier even van op de hoogte te brengen. Ofwel geven ze deftige fluitjes ofwel geven ze
beter niks en zal RAVB instaan voor de fluitjes.
Aan de Raad van Bestuur dient de vraag gesteld te worden waarom de scheidsrechterskaart
voor jeugdscheidsrechters werd afgeschaft. Dit was een motivator om hen aan te moedigen
naar wedstrijden op een hoger niveau te gaan kijken.
Regio- en Junior Scheidsrechters
Na intern overleg binnen RSAVB werd besloten om de strenge reactie op de onverschilligheid
van een aantal scheidsrechters (afwezig op bijscholingen, niet doorgeven vrije data, laattijdig
afmelden, ...) een beetje te temperen. Hoofdreden is het gebrek aan scheidsrechters. Maar de
hardere aanpak zal in de loop van de komende jaren wel ingevoerd worden.
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RSAVB zal vanaf nu ook de clubs inlichten indien scheidsrechters niet deelnemen aan de
bijscholingen of niet slagen in hun testen. Zij zullen op termijn niet meer in aanmerking komen
voor de leveringsplicht.

4. Financiën
4.1.

4.2.

Jeugdtrainers
Freddy vraagt of het niet opportuun is om elke club een beperkt bedrag (100,00–150,00€) ter
beschikking te stellen voor jeugdtrainers. Erwin vraagt zich af of dit een taak is voor RAVB,
vooral omdat jeugdtrainers, zeker indien ze een opleiding gevolgd hebben, gefinancierd worden
via het Jeugdsportfonds en de lokale subsidies.
Met de start van rolstoelhandbal dient bekeken te worden of RAVB financieel kan tussen komen
in de aankoop of huur van de specifieke rolstoelen. Dit kan uiteraard geval per geval bekeken
worden, maar Erwin vraagt dat er dan, net zoals voor promotiecampagnes, door de club een
uitgewerkt dossier wordt ingediend op basis van het welke RAVB een beslissing kan nemen.
Promotiecampagnes
Promotiecampagnes is eigenlijk één van de kerntaken van de VHV, maar deze schuift de
verantwoordelijkheid hiervan door naar de clubs. Het zijn de clubs die het initiatief moeten
nemen en de organisatie verzorgen, waarna VHV wel steun zal verlenen.
Er dient bekeken te worden of RAVB hier geen grotere rol kan in spelen. Een eerste stap zou
het opstellen van een plan voor promotie in de zwarte vlekken kunnen zijn.

5. Regio
5.1.

Interclub Trainingen
Een aantal clubs zijn gestart met initiatieven rond bijkomende trainingen waar ook andere clubs
kunnen op intekenen. Zolang het doel is om de kwaliteit te verhogen, en het geen verdoken
vorm is van rekrutering, kan RAVB hier niet tegen zijn.
RAVB is vandaag echter niet op de hoogte welke clubs welke trainingen organiseren. Misschien
is het daarom aangeraden deze clubs uit te nodigen zodat zijn het concept en het doel kunnen
toelichten

6. Competitie
6.1.

6.2.

6.3.

Competitie
Voorlopig lijkt alles vlot te verlopen. Enig minpunt is dat er op amper 6 weken tijd al 4 forfaits te
noteren vallen.
Kalender
Er blijkt onduidelijkheid te bestaan rond het statuut van de U16 van Brasschaat HC. Erwin
verduidelijkt dat het hier wel degelijk om een samengestelde ploeg gaat, waarbij Brasschaat
twee speelsters leent van HC ’t Noorden. De nodige aanvragen werden ruim voor de start van
de competities ingediend bij zowel RAVB als VHV.
François zal de ploeg het statuut van B-ploeg toekennen, de boetes voor het opstellen van niet
speelgerechtigde spelers worden geschrapt.
Team Time-Out
Er rijzen terechte twijfels over de toepassing van de derde team time-out. Artikel 2.10 van de
spelregels bepaalt: “Elk team heeft recht op een teamtime-out van 1 minuut per speelhelft van
de normale speeltijd, maar niet tijdens de verlengingen”. Daarnaast wordt vermeldt dat
federaties het recht hebben om afwijkende regels te hanteren, en een derde team time-out toe
te laten. Hoewel een aantal jaren officieel ingevoerd staat de beslissing om de derde team timeout in te voeren staat niet in de spelregels.
Dit dient dringend aangekaart bij de VHV, en Erwin zal de clubs op de hoogte brengen dat
tijdens de regiowedstrijden met een duur van minimaal 2 x 30 minuten, (regio dames, regio
heren, regio J18), de derde team time-out wel degelijk van toepassing is.
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6.4.

6.5.

Scheidsrechters
RSAVB vraagt om in Handbal in de Regio nog maar eens te vermelden dat de thuisclub
verplicht is om de scheidsrechters te ontvangen. Nog te vaak worden deze aan hun lot over
gelaten. Zo is er een minimum vereiste om de scheidsrechters hun kleedkamer aan te wijzen,
en indien mogelijk voor een sleutel te zorgen.
Drinkwater
Op de Raad van Bestuur van de VHV werd het ter beschikking stellen van drinkwater
besproken. Aangezien er hiervan niets in de reglementen vermeld staat, kan VHV hier ook geen
standpunt innemen.
Anders is het gesteld met de reglementen van RAVB. Artikel 5.8 zegt duidelijk dat “De bezochte
club zorgt tijdens de wedstrijd ook voor voldoende drinkwater voor de spelers van beide
ploegen”. Er staat echter niet vermeld in welke vorm dit dient te gebeuren. Het staat clubs dus
vrij om niet te werken met de klassieke flessen, maar RAVB wil er wel op wijzen dat de
verplichting voor de thuisclub blijft bestaan. Men kan dus niet aan de bezoekers vragen om zelf
drinkbussen of dergelijke te vullen. Dit blijft een verantwoordelijkheid van de thuisclub.
Daarnaast wil RAVB ook wijzen om het aspect van de hygiëne. Men kan niet verwachten dat
spelers van andere clubs zomaar gebruik maken van drinkbussen die al door talloze andere
ploegen gebruikt zijn.

7. Communicatie
Nihil

8. Vorming en Promotie
Nihil

9. Varia
9.1.

Vergaderingen
RSAVB vraagt, nu zij de verplaatsingsvergoedingen hebben afgeschaft, of hun vergadering via
het zelfde concept als de vergaderingen van RAVB kunnen georganiseerd worden. RAVB
betaalt namelijk de drank van de aanwezigen, bij RSAVB betalen de leden zelf hun drank.
Erwin stelt voor dat RSAVB een schatting maakt van welke kosten dit vertegenwoordigd,
waarna RAVB een beslissing kan nemen.

Erwin sluit de vergadering.
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Volgende vergadering
Donderdag 17 november 2016, De Plaon, Mechelen
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