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Freddy opent de vergadering.

1. Verslag Vorige Vergadering
Het verslag van de vergadering van 20 oktober 2016 is goedgekeurd en kan gepubliceerd
worden.

2. Actiepunten
3.2. De lijst bevat enkel de offcials die een officiële VHV-legitimatie bezitten. Een lijst met officials
die een interne opleiding hebben gevolgd is wenselijk.

3. Scheidsrechters
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Uitrusting
De uitrustingen voor de jeugdscheidsrechters zijn dan uiteindelijk geleverd, rijkelijk laat dus.
Niet bepaald een eerste stimulans voor de beginnende scheidsrechrters.
Wat betreft de fluitjes is er nog geen nieuws vanuit de VHV. RSCAVB geeft de voorkeur aan
Fox-40 of Fox-40 Mini. Freddy zal hierover contact opnemen met François Mulleners. Actie: FLI
Jeugdscheidsrechters
RSAVB roept de clubs op om de jeugdscheidsrechters steeds in te zetten met begeleiding. Er is
een duidelijke trend vast te stellen, dat clubs die actief bezig zijn met hun jeugdscheidsrechters
ook die clubs zijn die junior-scheidsrechters leveren.
Er blijken nogal wat anomalieën te bestaan tussen de definitie van jeugdscheidsrechter in de
reglementen van de VHV en de definitie voor het Jeugdsportfonds. Onder andere wat betreft
opleiding en bijscholingen. Erwin zal dit aankaarten in de Juridische Commissie.
Actie: EDI
Aanvragen Scheidsrechters
Vanuit RSAVB komt de vraag dat indien clubs scheidsrechters wensen aan te vragen,
bijvoorbeeld voor VHV-competitie, tornooi of oefenwedstrijd, dat ze die vraag tijdig moeten
indienen. Richtlijn is 1 maand. Anders kan de aanduider niet garanderen dat er scheidsrechters
beschikbaar zullen zijn. Erwin publiceert dit in Handbal in de Regio.
Actie: EDI
Tafelofficials
Indien een persoon eerst een officiële opleiding heeft gevolgd, en na het vervallen van de
geldigheid van zijn legitimatie een intern cursus volgt, is hij gemachtigd om als tafelofficial op te
treden zoals bepaald inde reglementen van RAVB.
Net als voor de officiële opleiding telt de interne cursus maar voor 2 jaar. Nadien dienen deze
personen een bijscholing te volgen. Aan RAVB om hiervan tijdig de modaliteiten uit te werken.
Buitenlands Tornooi
Er is contact met een club die wil deelnemen aan het tornooi in Izola, en die bereid is om
plaatsen in de bus vrij te houden. RAVB wacht op een inschatting van de kosten alvorens te
bepalen hoever zijn kunnen en willen tussenkomen.
Actie: RSAVB

4. Financiën
4.1.
4.2.

4.3.

De leden van RAVB en RSAVB wensen Marcel een spoedig herstel toe.
Gezien de afwezigheid van Marcel vraagt Erwin wie als mogelijke backup kan dienen en of er
een tweede bankkaart dient voorzien te worden. Volgens André heeft hij de nodige volmachten
en een bankkaart.
RAVB wacht nog op een inschatting van de kosten van de vergaderingen van RSAVB. Pas dan
kan een eventueel budget worden toegekend.
Actie: RSAVB

5. Regio
5.1.

Competitie
De competitie is amper 2 maanden ver, en het aantal overtredingen tegen de reglementen loopt
gewoon de spuigaten uit. Ondanks het feit dat door de wijziging van de reglementen RAVB
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5.2.

minder boetes zou uitschrijven, zaten we eind oktober aan niet minder dan 86 waarschuwingen
en zo maar eventjes 59 boetes. Het lijkt erop dat de clubs de reglementen meer en meer
negeren of naast zich neerlegen.
Erwin zal een oproep publiceren in Handbal in de Regio om de clubs duidelijk te maken waar
het op staat.
Actie: EDI
Interclub
RAVB is niet op de hoogte welke samenwerkingsverbanden er bestaan en welke clubs welke
trainingen organiseren. Zolang dit niet een verkapte vorm van rekrutering is, lees roofbouw, kan
en zal RAVB hier niet tegen optreden. Wel dient er over gewaakt dat er geen pseudo selecties
worden opgestart.

6. Competitie
6.1.

6.2.

6.3.

Competitie
Het aantal wedstrijden dat werd verschoven of uitgesteld blijft voorlopig binnen de perken. Blijkt
wel dat bijna alle aanvragen voor uitstel op het laatste moment gebeuren. De clubs dienen zich
eens af te vragen wat voor impact dit heeft op de andere club maar ook op het imago van onze
sport.
Steeds weerkerend probleem zijn de examenperiodes en de schoolvakanties. Hoewel al van
voor het begin van de competitie geweten houden clubs er aan om ook voor deze wedstrijden
te wachten tot het allerlaatste moment om uitstel aan te vragen. Hier dient dringend een
oplossing uitgewerkt te worden, anders riskeren we in een situatie te verzeilen waarbij de
competitie bijna evenveel stilliggen dan als er gespeeld wordt. Desnoods dient RAVB veel
strenger op te treden in verband met het uitstellen van wedstrijden.
Daarnaast dienen de clubs er nogmaals op gewezen te worden dat één, de nieuwe datum voor
een uitgestelde wedstrijd binnen de maand moet vast gelegd worden, en twee, dat wedstrijden
die uitgesteld werden niet nog eens uitgesteld mogen worden. Verschoven. François zal de
clubs hierover een mail sturen.
Actie: FBO
Kalender
De roosters voor de nacompetitie U12 en U14 werd gepubliceerd en staan online.
Alle wedstrijden dienen gespeeld te zijn ten laatste in het laatste weekend van de gepubliceerde
kalender. Afwijkingen hierop zullen alleen toegestaan worden indien de resultaten niet bepalend
zijn voor het behalen van de titel of deelname aan een eindronde, en na uitdrukkelijke
toestemming van RAVB. Het zijn dus niet de clubs zelfs die dit kunnen beslissen.
Beker van AVB
Na het succes van de eerste editie werd beslist te Beker van AVB uit te breiden voor U14.
Rekening houdende met de data voor de VHV-eindronde U14 en de VHV-finales, wordt
bepaald dat de Beker AVB U12 dient gespeeld te worden in het weekend van 6 en 7 mei, en
den Beker AVB U14 in het weekend van 13 en 14 mei. Erwin zal een oproep lanceren voor
kandidaten voor de organisatie.
Volgende voorwaarden zijn van toepassing:
 In elke leeftijdscategorie kan maximum 1 ploeg per club deelnemen.
 Uitzonderingen op de leeftijden worden niet toegestaan.
 Bij een gelijkspel wordt eerst een verlenging gespeeld alvorens over te gaan naar
strafworpen.

7. Communicatie
Nihil
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8. Vorming en Promotie
8.1.

8.2.

Bijscholing RAVB
Door het afhaken van Rudi is één en ander stilgevallen. Freddy en Erwin zullen dit opnemen en
trachten om in de tweede helft van het seizoen een bijscholing te organiseren.
Actie: FLI/EDI
Promotie
Patrick bekijkt de mogelijkheid voor het opstellen van een promotiecampagne voor het
aanpakken van de zwarte vlekken in onze regio. Eén van de eerste taken zal zijn deze vlekken
te identificeren.
Actie: PDM

9. Varia
Erwin sluit de vergadering.
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Volgende vergadering
Aangezien de datum van de volgende vergadering van RAVB samenvalt met de vergadering van het
PUC, zal de datum bepaald worden door middel van een Doodle.
Als locatie wordt sporthal De Bist in Wilrijk weerhouden
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