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Freddy opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.

1. Nazicht volmachten
1.1.

1.2.

Nazicht aanwezigheden en volmachten
Volgende clubs zijn aanwezig: HV Uilenspiegel Wilrijk, HC Welta Mechelen, DHW United
Antwerpen, Brasschaat HC, HC Duffel, HvH Zandvliet, HC Welta Bonheiden, HC Rhino, HC
Atomix, KV Sasja HC, Groot-Bijgaarden SK, HC Leuven, HC Schoten, HC Heist-op-den-Berg
Volgende clubs zijn vertegenwoordigd: HC Aarschot (HC Atomix)
Volgende clubs zijn afwezig: Olse Merksem HC, HC ’t Noorden
De satellietclubs Handbal Putte en Handbal Kampenhout zijn niet aanwezig.
Bepalen gewone meerderheid
In totaal zijn er 15 stemgerechtigden, de gewone meerderheid bedraagt dus 8 stemmen.

2. Jaarverslag Regio AVB 2016
2.1.

2.2.

Competitie 2016-2017
Zowel heren, dames, als U16 spelen een reguliere competitie met heen en terugronde. Bij de
heren promoveert de kampioen naar Liga 3, bij de dames is eerst nog een eindronde met de
kampioenen van Regio Limburg en Regio Oost-West voorzien.
J18 en M17, deze laatste onder beheer van Regio Oost-West spelen een dubbele competitie.
Bij U14 en U12 wordt eerste een reguliere competitie in twee poules gespeeld, waarna een
nacompetitie volgt opnieuw in twee poules.
RAVB Sportcomité
Het RAVB Sportcomité heeft afgelopen jaar geen enkele zaak moeten behandelen. Dit kan
alleen maar toegejuicht worden.
Maar het RAVB Sportcomité heeft wel een ander probleem. Er zijn maar 4 leden, waar door de
kans bestaat dat indien er wel een zaak dient behandelt te worden, het Sportcomité niet
rechtsgeldig zal kunnen vergaderen.
RAVB vraagt dan ook dringend 1, en liever nog 2 nieuwe leden.

3. Jaarverslag Scheidsrechters Regio AVB 2016
3.1.

3.2.

Werking
Naast de klassieke opleidingen en bijscholingen blijft RSAVB de nadruk leggen op de opleiding
en begeleiding van jonge scheidsrechters, zowel jeugd- als junior scheidsrechters.
RSAVB wil dan ook een vooraanstaande rol blijven spelen in dit domein. Ze wensen dan ook de
clubs en speciaal de begeleiders van de jeugdscheidsrechters bedanken voor hun stijgende
inzet en da kwaliteit van het geleverde werk.
Afscheid
In 2016 heeft RSAVB afscheid moeten nemen van 2 monumenten. Robert Vandenbroeke heeft
na jaren van trouwe dienst zijn functie van voorzitter overgedragen aan Sam Van Den Plas. Als
bezieler van het project van de jeugdscheidsrechters heeft hij een blijvende stempel gedrukt om
RSAVB, dat als voorbeeld geldt voor alle andere regio’s.
En zoals bij een donderslag bij heldere hemel, heeft de handbal gemeenschap onverwacht
afscheid moeten nemen van Bruno Everaert, die totaal onverwacht overleed op 16 mei 2016.

4. Financieel Verslag Regio AVB 2016
4.1.

Algemeen
Hoewel met ingang van het seizoen 2016-2017 een aantal boetes geschrapt werden, en er in
een aantal gevallen eerst een waarschuwing wordt gegeven, stelt RAVB een angstwekkende
stijging van het aantal boetes vast. Een eerste inschatting leert dat voor het seizoen 2016-2017
het totale bedrag aan te innen boetes meer dan het dubbele zal bedragen dan wat er begroot
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4.2.

4.3.

4.4.
4.5.

is. Behalve een aantal forfaits, en de veelvuldige, dikwijls laattijdige verplaatsingen van
wedstrijden waarvoor remgeld wordt aangerekend, werden heel wat boetes uitgeschreven voor
het niet respecteren van de leeftijdsgrenzen. RAVB roept de clubs dan ook op om hier meer
aandacht aan te besteden.
Resultatenrekening 2016
De VHV is RAVB nog een bedrag verschuldigd van 3.927,00 euro voor bijdragen en boetes die
door de clubs betaald werden aan de VHV maar tot nu toe niet werden doorgestort. Het
uiteindelijke saldo zal dus veel hoger liggen.
De controleur van de rekeningen, Roger T’Syen verklaart de boekhouding van RAVB te hebben
nagekeken op onregelmatigheden en deze als correct te beschouwen, en stelt voor om het
bestuur van RAVB kwijting te verlenen.
De Algemene Vergadering aanvaardt de resultatenrekening 2016 en verleent kwijting aan de
leden van het bestuur van RAVB.
Verwerking Resultaat 2016
De Algemene Vergadering aanvaardt het voorstel van het bestuur van RAVB om een Bestemd
Fonds op te zetten voor enerzijds de ondersteuning van minderkansengroepen, en anderzijds
voor het uitsturen van beloftevolle jeugdscheidsrechters naar een buitenlands tornooi. Hiervoor
wordt respectievelijk 2.000,00 euro en 1.000,00 euro gereserveerd.
Controleur van de rekeningen 2017
Kris Geens (HV Uilenspiegel) wordt verkozen tot controleur van de rekeningen 2017.
Begroting 2017
De Algemene Vergadering keurt unaniem de begroting 2017 goed.

5. Verkiezing bestuursleden Regio AVB
Volgende leden van het bestuur van RAVB zijn uittredend en niet meer herkiesbaar:
 Rudi Sas
Volgende leden van het bestuur van RAVB zijn uittredend en hebben zich kandidaat gesteld
voor een nieuwe termijn van 2 jaar:
 Patrick De Mot, Erwin Dirkx, Marcel Matthijnssens, Tim Mogal
Er hebben zich geen nieuwe kandidaten aangemeld.
Alle kandidaten worden herkozen met unanimiteit van stemmen.

6. Interpellaties clubs
6.1.

HC Schoten: De huidige competitievorm bij U12 en U14, met een reguliere competitie in 2
poules en daarna een eindronde met alle ploegen, geeft aanleiding tot een aantal problemen in
verband met de planning van de wedstrijden, waardoor er veel wedstrijden verplaatst dienen te
worden. Ook de problematiek van wedstrijden tijdens de schoolvakanties en in examenperiodes
komt aan bod.
Aangezien noch het bestuur van RAVB noch de Algemene Vergadering hier geen pasklaar
antwoord kan op geven, wordt besloten om een werkgroep op te richten die tegen de RAVB
Regiovergadering van de maand mei deze problematiek onderzoekt en een aantal voorstellen
formuleert.
Voor RAVB zullen François en Patrick deze werkgroep trekken, de clubs zullen
vertegenwoordigd worden door Brasschaat HC, KV Sasja, HC Schoten, en Handbal Putte.

7. Reglementen RAVB
7.1.

Toelichting Reglementen RAVB
Volgende reglementen, waarover onduidelijkheid bestaat of die niet door iedereen even correct
worden toegepast, worden toegelicht:
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7.2.

 2.4. Uitzonderingen
 3.3. Statuut B-Ploeg
 5.9. Team Time-Out
 9.3. en 9.4. Verschuiven en verplaatsen van wedstrijden
Aanpassing Reglementen RAVB
De Algemene Vergadering steunt unaniem de vraag om met ingang van het seizoen 2017de
2018, de toepassing van de 3 team time-out uit te breiden naar alle categorieën.

8. Communicatie
8.1.

Secretariaat RAVB
Zoals ruim op voorhand aangekondigd is het oude PCA-email adres van het secretariaat
(pca.handbal@myonline.be) niet meer actief, en kan dit dus niet meer gebruikt worden. Het
enig juiste adres secretaris@handbal-avb.be. Mails verzonden naar enig ander email-adres
worden als niet ontvangen beschouwd.
Blijkbaar zijn er toch heel wat clubs en verantwoordelijken die hier niet van op de hoogte zijn,
want het secretariaat van RAVB krijgt sinds 1 januari beduidend minder mails. Het kan ook aan
het gebruikte mailprogramma liggen, dat het oude adres automatisch invult.
Alle clubs worden opgeroepen hier de nodige aandacht aan te schenken om dit recht te zetten.

9. Algemene Vergadering VHV
9.1.

9.2.

9.3.

Wijziging Statuten VHV
Op de Algemene Vergadering van de VHV, zullen een aantal wijzigingen aan de statuten
voorgesteld worden. De meest belangrijke worden hier al even toegelicht.
Reglementen VHV
Binnen de Juridische Cel worden momenteel de reglementen van de VHV onder de loep
genomen, en er zullen al een aantal kleinere wijzigingen aangebracht worden die volgend
seizoen al van toepassing zullen zijn. Tegen de start van het seizoen 2018-2019 zullen de
reglementen volledig herzien worden.
Raad van Bestuur VHV
Op de Algemene Vergadering van de VHV, dienen 2 kandidaten van RAVB opnieuw verkozen
te worden, zijnde Freddy en Tim. Alle clubs worden opgeroepen de kandidaten voor onze regio
te steunen.

10. Vragen van clubs
Een aantal vragen van de clubs, die eerder thuis horen op de evaluatievergadering, worden
even toegelicht door de betrokkenen.
10.1. HV Uilenspiegel: Vraag om de organisatie van de jeugdcompetities tegen het licht te houden,
en deze zeker niet voor het derde weekend van september te laten beginnen. Ook de
wedstrijden tijdens examenperiodes en schoolvakanties liggen moeilijk.
Dit onderwerp is reeds uitgebreid aan bod gekomen tijdens de interpellatie van HC Schoten, en
zal deel uitmaken van de opdracht van de werkgroep.
10.2. HC Schoten: Vraag naar administratieve vereenvoudiging, zoals het doorsturen van uitslagen
per SMS en een vereenvoudigd wedstrijdblad bij U12 en U14.
RAVB zal navragen of de clubs gebruik kunnen maken van het SMS-systeem van de VHV,
waardoor de uitslagen automatisch in de database zouden terecht komen. Verder zal RAVB
ook navragen of er vanuit het oogpunt van de sportverzekering, kan afgeweken worden van het
officieel wedstrijdblad.
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10.3. HV Uilenspiegel: Haalbaarheid van eigen M-competities, met bijvoorbeeld een uitbreiding van
de leeftijdscategorieën naar 3 jaar, samengestelde ploegen met spelers van meer dan 2 clubs,
en een Beker AVB specifiek voor meisjes.
Net als bij de organisatie van de competities, wordt besloten een werkgroep op te richten dit
een aantal voorstellen zal uitwerken tegen de regiovergadering van de maand mei. Voor RAVB
zal Patrick deze groep leiden.
10.4. HV Uilenspiegel: Situatie J18 voor het seizoen 2017-2018.
Er bestaat de vrees dat het aantal J18 te klein zal worden om een eigen competitie in te richten.
Een rondvraag bij de aanwezige clubs leert dat er waarschijnlijk 5 ploegen zullen inschrijven. Dit
is wel het absolute minimum. Er zal contact opgenomen worden met Regio Oost-West om te
kijken of een samenwerking mogelijk is. Eventueel kan ook met Regio Limburg samengezeten
worden.
10.5. HC Schoten: Negatieve evolutie van supportersgedrag bij jeugdwedstrijden.
Er komen meer en meer meldingen binnen van onbetamelijk gedrag van supporters, die zich nu
niet meer enkel tegen de jeugdscheidsrechters richten maar ook op de spelertjes van de
tegenstander. Dit is ontoelaatbaar en dient met hoge prioriteit aangepakt te worden.
Alle clubs worden opgeroepen om hier zelf de handen uit de mouwen te steken, en deze
problematiek intern aan te pakken. RAVB herinnert er aan dat het reglementair niet kan
optreden zolang er geen officiële verslagen binnen komen of clubs een klacht indienen.
RAVB zal bekijken of binnen het budget dat gereserveerd is voor promotie, een
sensibiliseringscampagne kan opgestart worden om dit onderwerp aan te pakken.

11. Rondvraag
Nihil

12. Sluiting vergadering
RAVB wil op het einde van september een bijscholing “Marketing en Communicatie van een
sportclub” organiseren voor zijn clubs, in samen werking met Eric Dupain, Communicatie- en
Commerciel Manager van de VHV.
Freddy dankt alle aanwezigen voor hun medewerking en sluit de vergadering, en nodigt iedereen uit
voor een hapje en een drankje.
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