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Freddy opent de vergadering.

1. Verslag Vorige Vergadering
Het verslag van de vergadering van 12 januari 2017 is goedgekeurd en kan gepubliceerd worden.

2. Actiepunten
3.1. Freddy heeft antwoord ontvangen van François Mulleners en dit was negatief. Er zal nu
bekeken worden om via RAVB zelf een voorraad fluitjes aan te leggen, en deze dan via de
waarnemers te verspreiden.
Actie: FLI
8.2. De volgende regio’s worden aangeduid als zwarte vlek, en dienen dus prioritair benadert te
worden:
 De as Antwerpen-Turnhout
 De as Mechelen-Leuven
 De as Mechelen-Brusse
 De regio Herentals-Lier

3. Scheidsrechters
3.1.
3.2.
3.3.

David meldt het ontslag van Willy als voorzitter en lid van RSAVB. Willy blijft wel de functie van
waarnemer uitoefenen. Sam zal ad interim als voorzitter fungeren tot het eind van het seizoen.
De totale begroting 2017 van RSAVB bedraagt 4.000,00 euro.
Deelname met beloftevolle jeugdscheidsrechters was een materie die vooral door Willy werd
gedragen. Door zijn ontslag valt nu één en ander stil. RSAVB zal een voorstel uitwerken tegen
de start van volgend seizoen, en in de tussentijd de nodige informatie verzamelen.

4. Financiën
4.1.

4.2.

4.3.

André presenteert de resultatenrekening 2016. Deze werd voor het eerst rechtstreeks afgeleid
uit de boekhouding van de VHV. De ontvangsten komen niet overeen met de door Marcel
geboekte bedragen. Dit is deels te wijten aan het gebruik van een vereenvoudigde boekhouding
waarin enkel de kasverrichtingen worden opgenomen.
Verder lijkt het erop dat een deel van de boetes over 2015 nog steeds niet aan de clubs werd
gefactureerd. Het is niet duidelijk wat er binnen de VHV is fout gelopen. Het bedrag ten belope
van 1.100,00 euro dient waarschijnlijk als verloren beschouwd te worden.
Om problemen zoals hierboven vermeld in de toekomst te vermijden, zal de penningmeester
van RAVB, na de publicatie van de boetes in Handbal in de Regio, een volledige lijst bezorgen
aan de financiële afdeling van de VHV met daarbij de dwingende vraag om deze bedragen als
dusdanig te factureren aan de clubs. Betwistingen dienen steeds door RAVB behandeld te
worden, die indien noodzakelijk een credit nota zullen opstellen.
Zoals de voorgaande jaren, zullen de door Marcel opgemaakte resultatenrekening en begroting
aan de Algemene Vergadering gepresenteerd worden. Er zal voorgesteld worden om 1.000,00
te reserveren in een bestemd fonds voor deelname aan een buitenlands tornooi, en 2.000,00
voor steun aan minderkansengroepen.

5. Regio
5.1.

5.2.
5.3.

Raad van Bestuur van de VHV
Op de vergadering wordt beslist dat Freddy het mandaat met voorrang voor de regio terug zal
opnemen, en Tim zal gesteund worden voor de verlenging van zijn mandaat.
RAVB dient dit seizoen de VHV-Eindronde M14 te organiseren, en dit in het weekend van 6 en
7 mei. Freddy zal de vraag stellen aan Uilenspiegel.
Actie: FLI
Het laattijdig aanvragen van verplaatsen van wedstrijden wekt meer een meer wrevel op, ook al
omdat de termijn korter en korter wordt. Daarom wordt beslist dat bij laattijdig aanvragen van
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5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

het verplaatsen van een wedstrijd door de bezoekende ploeg, de thuisploeg de kosten voor de
huur van de zaal mag aanrekenen.
Verder dient er bekeken te worden of RAVB het huidige regime van verschuiven en verplaatsen
van wedstrijden nog wel kan aanhouden. Het lijkt er meer en meer op dat de clubs hun eigen
competitie organiseren, de vooropgestelde kalender wordt nog amper gevolgd. Misschien
dienen we wel over te gaan naar een situatie zoals in andere sporten; uitstel moet een
uitzondering zijn, indien de wedstrijd niet kan doorgaan volgt jammer genoeg forfait.
Op de Algemene Vergadering zal nogmaals de te volgen werkwijze voor het aanvragen van
verschuivingen en verplaatsingen besproken worden. Onafhankelijk van de vorm en het aantal
contacten tussen de clubs onderling, zullen de competitieleider en secretaris van RAVB nog
maar 4 mails mogen ontvangen: een eerste mail betreffende de vraag tot verschuiven of
verplaatsen, gevolgd door het al dan niet akkoord gaan door de tegenstander, en een volgende
mail met de nieuwe datum en weerom het akkoord van de tegenstander.
Er zal uitdrukkelijk op gewezen worden dat de termijnen waarbinnen gereageerd kan worden
met opzet beperkt zijn. Dit heeft ook met respect te maken.
Er bestaat sinds 1 januari nog maar één enkel email-adres voor het secretariaat van RAVB.
Clubs blijken zich hier niet aan te storen, waardoor veel mails niet toekomen. Ook dit zal op de
Algemene Vergadering aangekaart worden.
Olse Merksem HC heeft een aanvraag ingediend voor steun aan hun project rond
rolstoelhandbal. Het bestuur van RAVB gaat in principe akkoord om hier subsidies toe te
kennen. Er dienen eerst nog een aantal vragen beantwoord te worden, waaronder, hoe wil de
club dit initiatief promoten, hoe en waar zal de subsidie voor gebruikt worden.
Actie: EDI
Naar aanleiding van de afgelopen gesprekken mag de rol van Rudi Sas als actief lid van RAVB
als afgesloten beschouwd worden.

6. Competitie
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

De data van de nacompetitie U12 en U14 zijn gekend, de meeste namen zijn al ingevuld. Zoals
voorgaande jaren zijn er altijd clubs die problemen hebben met het vinden van een zaal, ook als
is de rooster met de speelweekends als gekend van in augustus.
Er dient bekeken te worden de nacompetitie niet beter afgeschaft wordt, of op één of andere
manier hervormd kan worden. Mogelijke voorstellen zijn de kalender strikter toe passen en
minder verplaatsingen van wedstrijden toe laten, en meer tijd voorzien tussen het einde van de
reguliere competitie en de nacompetitie.
Tot nu toe is HC Leuven de enige die zich kandidaat heeft gesteld voor de organisatie van één
van de Beker van AVB. Er dient contact opgenomen met HC Leuven om te kijken welke twee
zalen beschikbaar zijn. Eén van de voorwaarden is dat er in elke zaal minstens 120 zitplaatsen
beschikbaar zijn voor toeschouwers.
Actie: FLI
Volgende locaties kunnen mogelijk als alternatief dienen: Mechelen en Putte (6-7 mei), Putte en
een nog onbekende zaal (13-14 mei). Er zal gekeken worden of de zaal in Heist-op-den-Berg of
Wespelaar beschikbaar is.
Marcel zal de volgende bekers en medailles bestellen:
Actie: MMA
 6 bekers voor de kampioenen in regio Heren, Dames, J18, U16, U14, en U12, plus telkens
16 medailles
 2 keer 3 bekers voor de nummers 1 tot en met 3 in de Beker AVB U12 en U14, met voor de
finalisten telkens 16 medailles (niet voor de derde plaats).

6.5.

 M17 valt onder Regio Oost-West, het is dan ook aan hun om de kampioenen te huldigen.
Er zal op de Algemene Vergadering gesproken worden over de deontologie en sportiviteit van
het vragen van inkom bij bepaalde wedstrijden.
Voor de Beker AVB zijn volgende voorwaarden zijn van toepassing:
 In elke leeftijdscategorie kan maximum 1 ploeg per club deelnemen.
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 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.

nihil

8. Vorming en Promotie
8.1.

8.2.

Eric Dupain zal een bijscholing verzorgen tijdens de week van 22 tot 29 september. Er zal
getracht worden om een iets uniekere locatie te vinden (bijvoorbeeld Kasteel Lamot, Brouwerij
De Koninck, Brasserie Passade,etc.)
Freddy zal verder nog met Dynamo Projects kijken voor een bijkomende bijscholing.

9. Varia
Nihil
Freddy sluit de vergadering.
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Volgende vergadering
Donderdag 16 maart 2017, Den Dijk, Wespelaar
Voorlopige Agenda
1. Verslag Vorige Vergadering
2. Actiepunten
3. Scheidsrechters
4. Financiën
 Afspraken VHV-Regio facturatie boetes
5.

 Afspraken VHV-Regio opmaak resultatenrekening en begroting
Regio
 Algemene Vergadering – Verdeling mandaten

6.

 Algemene Vergadering VHV – Voorbereiding
Competitie
 Nacompetitie U12 en U14

7.
8.
9.

 Beker AVB
Communicatie
Vorming & Promotie
Varia

Alle leden van RAVB worden opgeroepen om tijdig, dus minstens 7 werkdagen voor de bovenstaande
datum van de vergadering, eventuele bijkomende punten aan de secretaris te melden, zodat deze
kunnen opgenomen worden in de definitieve agenda.
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