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Freddy opent de vergadering.

1. Verslag Vorige Vergadering
Het verslag van de vergadering van maar 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.

RSAVB wenst de data en locaties te kennen van de Beker AVB voor U12 en U14, zodat de
nodige scheidsrechters kunnen aangeduid worden:
• U12: zaterdag 6 mei, Leuven

3.2.
3.3.

• U14: zondag 14 mei, Putte + Keerbergen
Johan Vijgen heeft aangekondigd op het einde van het seizoen te stoppen als aanduider. Indien
RSAVB geen geschikte kandidaat vindt zal een oproep naar de clubs gebeuren.
RSAVB heeft zijn mening betreffende het project “Fair Play begint op de tribune” per mail rond
gestuurd.

4. Financiën
4.1.
4.2.

4.3.

Freddy heeft contact gehad met Els Bal. De VHV zal het resterende bedrag van de boetes met
betrekking tot de periode augustus-oktober, zo snel mogelijk overmaken.
Marcel heeft contact gehad met de penningmeesters van Regio Limburg en Regio Oost-West.
Zij bevestigen dat ook hier geen uitbetalingen zijn geweest. Er is duidelijk nood aan een formele
procedure.
Voor de start van het komende seizoen dienen er duidelijk afspraken gemaakt te worden tussen
de regio’s en de VHV over hoe de boekhouding wordt gevoerd, hoe de facturatie naar de clubs
verloopt, en hoe de regio’s aan hun centen geraken.

5. Regio
5.1.

Werkgroep Competitie
François presenteert een voorstel tot kalender op basis van de resultaten van de werkgroep. De
belangrijkste principes die weerhouden werden zijn:
• Start van de competitie ten vroegste op 16 september
• Eind van de competitie eind april voor U12 en U14, voor andere reeksen kan eventueel ook
in mei gespeeld worden
• Geen wedstrijden tijdens de schoolvakanties of examenperiodes
• Gebruik van afwijkende roosters op basis van het aantal ploegen en niet afhankelijk van de
leeftijdscategorie
en 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.
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5.2.
5.3.

Tim heeft contact gehad met Regio Oost-West voor een de gezamenlijke J18-competitie.
Doelstelling moet zijn om aan 16 wedstrijden te geraken.
Werkgroep Meisjescompetities
Patrick geeft de stand van zaken plus een eerste evaluatie van de M17-competitie. Voorlopig
wordt getracht naast de M17-competitie ook een M17-competitie op te starten.
• Er zijn 6 clubs die interesse hebben in een M14-competitie

5.4.
5.5.

5.6.

• Er zijn 4 clubs die interesse hebben in een M17-competitie
De bespreking van mogelijke wijzigingen aan de reglementen wordt verschoven naar volgende
vergadering.
Aanvraag Olse Merksem
De aanvraag van Olse Merksem voor steun voor hun G-Sport project, rolstoelhandbal, wordt
positief beoordeeld. De vergadering beslist een bijdrage te leveren van 1.500,00 euro voor de
aankoop van materiaal.
Erwin zal de club inlichten en hen erop wijzen dat het regiobestuur wel een verantwoording van
de uitgaven verwacht. Tevens zal de vraag gesteld worden om uit te leggen hoe één en ander
wordt georganiseerd (training, wedstrijden, tornooien, ...?)
Actie: EDI
De evaluatievergadering zal doorgaan op zondag 11 juni.
Actie: EDI

6. Competitie
6.1.

6.2.

6.3.

Uitstel van de J18-wedstrijd Atomix-Rhino
Het op het laatste moment uitstellen van deze wedstrijd is niet reglementair verlopen. Op basis
van artikel 9.3.c. hadden de ploegen de competitieleider moeten contacteren per telefoon. Dit is
niet gebeurd, waardoor François pas maandag op de hoogte was.
Conform artikel 9.11. beslist het bestuur van RAVB dat beide ploegen de punten verliezen en
deze wedstrijd dus niet meer dient gespeeld te worden. Erwin licht te clubs in
Actie: EDI.
Regio-kampioenen plus huldiging
• U12

KV Sasja

Alain

• U14

HB Putte of HV Uilenspiegel

Freddy

• U16

KV Sasja

Alain

• J18

HC Atomix of HV Uilenspiegel Freddy

• Dames

Groot-Bijgaarden

beslissing van dit weekend

Freddy

• Heren
Olse Merksem
is al gebeurd
Beker AVB.
Het aantal inschrijvingen is zeer beperkt. Daarom wordt overwogen om in beide gevallen de
wedstrijden in één te spelen.
Misschien moeten we ons beraden om deze bekercompetitie verplicht te maken.
De organiserende clubs Handbal Putte en HC Leuven ontvangen een subsidie van 250,00 euro.

7. Communicatie
7.1.

Bijscholing RAVB
Voor een bijscholing via Dynamo Projects verwacht men minimum 15 maar liever nog 20
deelnemers. RVAB zal de inschrijving betalen voor maximaal 2 deelnemers per club.
Bijkomende deelnemers of deelnemers van clubs buiten de regio, betalen 12,50 euro, externe
deelnemers betalen 20,00 euro.
Het onderwerp past in het kader van “Fair Play begint op de tribune”.
• Onderwerp: “Ouders en club, één doel” wordt weerhouden
• Locatie: De Ploan

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

Vlaamse Handbalvereniging
Regio Antwerpen – Vlaams-Brabant
Verslag van de Vergadering van 20 april 2017

• Datum: 2de helft van juni (François stelt een aantal data voor
Actie: FBO
Promotie zal gebeuren via een mailing naar de clubs, via de website, en de Stad Mechelen.
Voor de erkenning als bijscholing contacteert Patrick de VHV.
Actie: PDM

8. Project Fair Play
8.1.

8.2.

8.3.
8.4.

Er zal een campagne gestart worden voor een breed doelpubliek. Dit omhelst zowel de spelers
maar ook de technische staf en het publiek. Doel moet zijn om de wedstrijden in een meer
positieve sfeer te laten verlopen, en allerhande negatieve en soms beledigende of hatelijke
opmerkingen te bannen.
Er zal ook een protocol uitgeschreven worden, dat als kapstok voor de clubs moet dienen. De
clubs hebben da de vrijheid om die zaken over te nemen die hen nuttig maar ook toepasbaar
lijken.
De hele campagne moet op termijn tot een gedragswijziging leiden. De focus ligt bij de jeugd,
maar kan daarna uitgebreid worden naar de seniorenploegen.
Eén en ander zal op de evaluatievergadering aan de clubs verduidelijkt worden.

9. Varia
9.1.

Mogelijk zal Aarschot een aanvraag indienen voor het opstellen van 3 tot 5 spelers die 1 jaar te
oude zijn. De inschrijvingen afwachten en eventueel voorleggen op de evaluatievergadering.

Freddy sluit de vergadering.
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Volgende vergadering
Donderdag 18 mei, De Ploan, Mechelen
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