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Freddy opent de vergadering, wenst iedereen een goede gezondheid, en in het bijzonder een spoedig
herstel voor Marcel.

1. Verslag Vorige Vergadering
Het verslag van de vergadering van 17 november 2016 is goedgekeurd en kan gepubliceerd
worden.

2. Actiepunten
3.1. Freddy heeft contact opgenomen met François Mulleners en wacht nu op antwoord.
8.2. Patrick zal contact opnemen met Gerrit voor het draaiboek van de VHV voor het aanpakken
van de zwarte vlekken. Maar eerst dienen we de definitie van een zwarte vlek te bepalen, en
de regio’s waar dit van toepassing op is. Daarna dienen prioriteiten bepaald te worden. Actie: PDM

3. Scheidsrechters
3.1.

Robert verontschuldigt Willy.
Wangedrag
In toenemende mate wordt wangedrag van supporters vastgesteld bij jeugdwedstrijden, en dan
voornamelijk bij U14 en U16. Het gaat vooral over agressieve uitlatingen naar de
jeugdscheidsrechters maar ook naar de spelers van de tegenstrever. Zonder verslag kan RAVB
hier echter niet tegen optreden.
Indien deze feiten zich voordoen tijdens, en er is een waarnemer aanwezig, dient deze de
terreinafgevaardige te verzoeken tussen te komen. Indien deze weigert of de actie haalt
onvoldoende resultaat, dient de waarnemer een verslag op te maken.
Erwin zal hierover een mail sturen naar alle clubs.
Actie: EDI

4. Financiën
4.1.
4.2.

André zal contact opnemen met Marcel voor het opstellen van de begroting.
Actie: AVT
Aangezien de Algemene Vergadering VHV voorzien is op 24 maart, wordt de Algemene
Vergadering RAVB ingepland op maandag 20 februari. De begroting dient dus ten laatste op de
regiovergadering van 16 februari goedgekeurd te worden.

5. Regio
5.1.

5.2.

5.3.

Algemene Vergadering
De Algemene Vergadering van RAVB zal doorgaan op maandag 20 februari in De Ploan te
Mechelen. Erwin zal de clubs uitnodigen.
Actie: EDI
Subsidies
Erwin heeft een dossier ontvangen van Olse Merksem in verband met een vraag voor een
tegemoetkoming voor de promotie en ondersteuning van rolstoelhandbal. Erwin zal alle leden
een kopij bezorgen, zodat dit volgende vergadering besproken kan worden. Indien er een
akkoord wordt bereikt zal ook het bedrag vastgelegd worden.
Actie: EDI
Mogelijk zal Groot-Bijgaarden eveneens een dossier indienen naar aanleiding van de
organisatie van de oefeninterland België-Nederland. Mogelijk valt dit te rijmen met promotie in
de handbalarme regio Vlaams-Brabant.
Uitzonderingen
Blijkbaar zijn er een aantal uitzonderingen niet of niet tijdig behandeld. Indien deze tijdig werden
ingediend dienen de overeenkomstige boetes geannuleerd te worden.
Actie: EDI
HC Leuven vraagt of een eerder toegekende uitzondering kan geannuleerd worden, de speler is
niet meer aangesloten, en vervangen door een nieuwe uitzondering. Indien aan alle
voorwaarden voldaan wordt zal dit toegestaan worden.
Actie: EDI
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6. Competitie
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Kalender
Het blijkt nog maar eens dat er meer en meer wedstrijden worden uitgesteld. Dit kan het eind
van de competities in het gedrang brengen. De clubs volgen hier de reglementen noch passen
ze de voorziene procedures toe. Zelfs de elementaire regels van de beleefdheid worden met de
voeten getreden. Hier dient paal en perk aan gesteld te worden, anders verliest François de
controle over de kalenders en de competities.
De aanvragen voor het verplaatsen van wedstrijden gebeuren dikwijls heel laat, tot en met de
ochtend van de wedstrijd. De reglementen zullen in die zin aangepast worden dat de
tegenstander de kosten voor de zaal mogen aanrekenen.
Nacompetitie
Er is opnieuw een discussie ontstaan over de speelweekends van de nacompetities U12 en
U14. De aangehaalde redenen zij nog maar eens schoolvakanties en examens (U12?). Clubs
zullen in de toekomst keuzes moeten maken indien ze nog aan een volwaardige competitie die
naam waardig willen geraken.
Handbal à la carte bestaat niet. De clubs en verantwoordelijken dienen de regels en afspraken
te respecteren en niet elk hun eigen competitie te willen organiseren volgens hun eigen wensen
en regels.
B-ploegen
De reglementering rond de B-ploegen dient verduidelijkt te worden. Het is enkel en alleen
RAVB die beslist of een ploeg het B-statuut ontvangt, deze beslissing komt niet aan de clubs
toe.
Afgelasting door weersomstandigheden
Op 4 januari heeft Kampenhout de verplaatsing wegens de weersomstandigheden niet willen
maken. Er werd geen algemene afgelasting uitgeroepen, dus tenzij Kampenhout nog een
akkoord kan bereiken met de tegenstander om de wedstrijd alsnog te spelen, kunnen we niet
anders dan forfait uitspreken.
Voor het weekend 14 en 15 januari zullen François en Erwin contact houden, en ten laatste
zaterdag om 8u30 aan alle clubs melden of er een algemene afgelasting komt of niet. Actie: FBO/EDI
Beker AVB
Er hebben zich nog geen kandidaten aangemeld voor de organisatie van de Beker van AVB,
noch voor U12 noch voor U14. Erwin stuurt een herinnering naar de clubs.
Actie: EDI
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
7.1.

Er blijken nogal wat discussies te zijn over het toepassen van de team time-out. Concreet wordt
de vraag gesteld of bij U14 en U16 2, dan wel 3 team time-outs zijn toegestaan. Dit dient op de
Algemene Vergadering voor eens en voor altijd duidelijk gemaakt te worden.
Actie: EDI

8. Vorming en Promotie
8.1.

Bijscholing RAVB
Er is nog geen beslissing genomen in verband met de organisatie van een bijscholing door
RAVB. Indien we dit nog dit seizoen willen realiseren dient hier dringend werk van gemaakt te
worden
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9. Varia
Nihil
Freddy sluit de vergadering.
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Volgende vergadering
Donderdag 16 februari 2016, College, Groot-Bijgaarden
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