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Freddy opent de vergadering en wenst André een spoedig herstel toe.

1. Verslag Vorige Vergadering
Het verslag van de vergadering van 16 februari 2017 is goedgekeurd en kan gepubliceerd
worden.

2. Algemene Vergadering
2.1.

2.2.

Het verslag van de Algemene Vergadering van 28 februari 2017 is goedgekeurd en kan
gepubliceerd worden.
Actie: EDI
Erwin benadrukt dat verslagen niet mogen verspreid worden alvorens ze goedgekeurd zijn.
Behalve Rudi Sas, die zich niet meer herkiesbaar had gesteld, werden alle kandidaten
herkozen. Er waren geen nieuwe kandidaten.
Niemand geeft aan zijn huidig mandaat te willen opzeggen of een ander te ambiëren. Alle
mandaten worden bevestigd, en Tim aanvaard de functie van ondervoorzitter.
De samenstelling van het bestuur van RAVB wordt dus:
• Voorzitter:

Freddy Lievens

• Ondervoorzitter:

Tim Mogal

• Secretaris:

Erwin Dirkx

• Penningmeester:

Marcel Matthijnssens / André Vertommen

• Competitie:

François Boeren / Patrick De Mot

• Communicatie & Website:

Alain Brys

3. Actiepunten
5.2. De vraag voor de organisatie van de VHV-eindronde M14 ligt momenteel bij Heist op den
Berg.

4. Scheidsrechters
Het RSAVB heeft zich verontschuldigd. Er zijn geen punten die besproken moeten worden.

5. Financiën
5.1.

5.2.

5.3.

Marcel heeft een aantal vragen voorbereid voor André met betrekking tot de facturatie van de
boetes. Freddy heeft van André een overzicht ontvangen, met daarop de door de VHV in
februari 2017 gefactureerde boetes. Dit komt overeen met de boetes die gepubliceerd werden
in Handbal in de Regio van 15/11/2016.
In verband met de facturatie van de boetes, en het doorstorten er van aan de regio’s neemt
Marcel contact op met Regio Oost-West en Regio Limburg om na te vragen welke procedures
zij hanteren, en hoe dit verloopt. Er dient getracht te worden om tot één gezamenlijke aanpak te
komen.
Actie: MMA
De boetes voor de maanden november-december-januari zullen gepubliceerd worden in de
volgende Handbal in de Regio, die voorzien is voor het einde van deze maand.
Actie: EDI

6. Regio
6.1.

Sportcomité
De volgende kandidaturen werden ontvangen voor het Sportcomité RAVB:
• Luc Deweerdt (HC Atomix)
• Willy Vancroonenborch (HC Schoten)
Aangezien beide kandidaten voldoen aan de reglementaire voorwaarden, wordt hun
kandidatuur aanvaard.
Tim stelt zich de vraag of een eigen Sportcomité wel zin heeft. Dit orgaan staat evenwel
vermeld in de Reglementen van de VHV, hoewel niet expliciet verplicht.
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Naar aanleiding van de vragen van de clubs op de Algemene Vergadering, stelt Erwin voor dat
alle leden de huidige reglementen eens grondig doorlezen, zodat we kunnen overgaan tot een
vereenvoudiging en verduidelijking.
De volgende timing dient strikt aangehouden te worden:
• Vergadering april

bespreken voorstellen

• Vergadering mei

goedkeuring wijzigingen en publicatie

• Evaluatievergadering juni
toelichtingen naar de clubs
Iedereen wordt dan ook gevraagd om de nodige voorstellen tot wijziging minstens één week
voor de volgende vergadering aan de andere leden van het bestuur door te geven
Actie: iedereen
Op de Algemene Vergadering werden twee werkgroepen opgericht. Indien hieruit wijzigingen
aan de reglementen naar voor komen dienen deze de zelfde timing als hierboven te volgen.
Aan de verantwoordelijken om deze timing te volgen.
Actie: PDM/FBO.
De evaluatievergadering wordt gepland om zondag 11 juni, in sporthal De Ploan te Mechelen.
Tegen die datum dienen de kalenders en de gewijzigde reglementen klaar te zijn en verdeeld
onder de clubs. Erwin brengt de clubs al op de hoogte.
Actie: EDI
Hoewel we niet willen vooruit lopen op de feite, bestaat de kans dat André op termijn zal
moeten afhaken. Er dient dan tijdig naar een vervanger gezocht te worden, bij voorkeur uit het
zuiden van de regio.
Om communicatieproblemen te vermijden, zullen alle berichten van RAVB tijdelijk ook naar Luc
Deweerdt gestuurd worden, die André voorlopig zal vervangen als secretaris HC Atomix.

7. Competitie
7.1.

7.2.

7.3.

Beker AVB U12
De kandidatuur van HC Leuven kan voorlopig niet weerhouden worden omdat zij momenteel
maar over één sporthal beschikken die aan de voorwaarden voldoet (oa. Minimum 125
zitplaatsen).
Hoewel de kandidatuur nog niet ontvangen werd zegt Tim weet te hebben dat KV Sasja zijn
kandidatuur wil indienen (sporthal Sorghvliedt en Sportschuur Fort 8)
Een mogelijk alternatief blijft Welta, maar deze dienen dan naast De Ploan ook nog een
volwaardige tweede zaal aan te bieden.
Beker AVB U14
Freddy heeft de kandidatuur ontvangen van HC Atomix (sporthal Keerbergen) en Handbal Putte
(sporthal Putte) om samen de Beker AVB voor U12 te organiseren op zondag 14 mei.
Voor de Beker AVB zijn volgende regels van toepassing:
• In elke leeftijdscategorie kan maximum 1 ploeg per club deelnemen.
• Uitzonderingen op de leeftijden worden niet toegestaan.

7.4.

7.5.

7.6.

• Bij een gelijkspel wordt eerst één verlenging gespeeld van 5 minuten, alvorens over te gaan
naar strafworpen.
Naar analogie met de tussenkomst van de VHV bij de organisatie van de jeugdeindronden,
beslist RAVB om de organisator van de Beker AVB eveneens een subsidie van 250,00 toe te
kennen.
Om alle discussies te vermijden wordt eveneens beslist om een zelfde bedrag te verdelen
onder de twee organisatoren van vorig seizoen (Uilenspiegel en Welta).
Actie: MMA
Voor de organisatie van de J18-competitie zal Tim contact opnemen met Regio Oost-West om
te plosen of er mogelijkheden tot samenwerking zijn. Eventueel kan ook Regio Limburg
gecontacteerd worden.
Actie: TMO
Regio Oost-West organiseert een evaluatievergadering voor de M17-competitie op 15 mei in
Gent. RAVB vindt dit redelijk laat, omdat de clubs vroeger willen weten waar ze aan toe zijn (de
inschrijvingen stoppen op 20 mei). Patrick zal contact opnemen met Guido.
Actie: PDM
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8. Communicatie
8.1.

Alain deelt mij dat hij voortaan alle documenten zal transformeren naar PDF-formaat alvorens
deze te publiceren.

9. Vorming en Promotie
9.1.

9.2.

Freddy deelt een overzicht uit van de bijscholingen die Dynamo Projects momenteel aanbiedt,
en vraagt alle leden om daar minstens een top-5 uit te selecteren. Op basis daarvan zal
getracht worden om dit kalenderjaar nog twee bijscholingen te organiseren. Bij voorkeur nog
één tijdens dit seizoen.
Naar aanleiding van de vraag op de Algemene Vergadering rond de problematiek van de
supporters, zal RAVB starten met een campagne hierrond. De voorlopige werktitel is “Fair Play
begint op de tribune”. Iedereen wordt gevraagd om hieromtrent voorstellen te doen welke
besproken kunnen worden op de vergadering van april.
Actie: iedereen
Erwin zal de vraag ook aan de scheidsrechters stellen:
Actie: EDI

10. Varia
Indien binnen de 10 dagen na de verspreiding van het verslag geen opmerkingen zijn, wordt dit
beschouwd als goedgekeurd. Vanaf dan kan het verslag gepubliceerd en verspreid worden.
Freddy sluit de vergadering.
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Volgende vergadering
Donderdag 20 april 2017, De Rode Loop, Merksem
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
• Resultaten werkgroepen

6.

• Wijzigingen reglementen
Competitie
• Competitie U16, M17, J18, Dames, Heren
• Nacompetitie U12 en U14

• Beker AVB
7. Communicatie
8. Vorming & Promotie
9. Bijscholing i.s.m. Dynamo Projects
10. Fair Play begint op de tribune
11. 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.

Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Website RAVB:

Freddy Lievens – Jozef-Mertensstraat 6 – 1702 Groot-Bijgaarden
Erwin Dirkx – Groenlaan, 6 – 2950 Kapellen
03.651.58.39
Marcel Matthijnssens – Galgenveld, 45 – 2940 Stabroek
03.665.41.15
www.handbal-avb.be

0485.897.680
0474.524.420
0475.555.669

voorzitter@handbal-avb.be
secretaris@handbal-avb.be
penningmeester@handbal-avb.be

