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Freddy opent de vergadering.

1. HC Heist-op-den-Berg
Freddy verwelkomt Wim Vos als afgevaardigde van HC Heist-op-den-Berg.
De problematiek van de hoog oplopende boetes, ten gevolge het opstellen van spelers zonder
dat hiervoor een leeftijdsuitzondering werd aangevraagd, wordt besproken.
Wim erkent de zaken, en schetst de problemen die Heist-op-den-Berg heeft als startende club.
Hij vraagt de mogelijkheid om in de toekomst in dergelijke situaties ondersteuning te voorzien
vanuit de bondsstructuren, zijnde VHV of Regio. Hij geeft ook aan dat er momenteel hard gewerkt
wordt op de organisatie beter op poten te krijgen zodat dit soort problemen in de toekomst kan
vermeden worden.
Na een interne discussie wordt besloten om voorlopig maar een deel van de boetes te factureren,
op voorwaarde dat Heist-op-den-Berg kan aantonen dat het zijn verantwoordelijkheden neemt en
de nodige wijzigingen in zijn bestuur doorvoert. De rest van de boetes wordt voorlopig niet
kwijtgescholden maar blijft voorwaardelijk staan tot eind 2017.
Wim Vos verlaat de vergadering.

2. Verslag Vorige Vergadering
Het verslag van de vergadering van 20 april 2017 is goedgekeurd en kan gepubliceerd worden.

3. Actiepunten
3.1. RSAVB heeft momenteel een voorraad van 60 fluitjes aangelegd, en zal zelf instaan voor de
verdeling hiervan.

4. Scheidsrechters
4.1.
4.2.

Freddy heeft alle data voor de bijscholingen en opleidingen ontvangen. Dit zal gepubliceerd
worden, en er zullen kandidaten voor de organisaties gezocht worden.
Actie: EDI
De vacature voor aanduider zal naar de clubs gestuurd en op de website geplaatst worden.

5. Financiën
5.1.

De algemene toestand is goed. Gezien de afwezigheid van Marcel wordt dit niet besproken.

6. Regio
6.1.

Evaluatie Regioselecties
De VHV heeft blijkbaar een evaluatie gedaan van de werking van de regioselecties echter zonder
de regio’s hier in te kennen. Patrick vraagt zich af waarom of het niet nuttig is om de trainers op
een vergadering van RAVB uit te nodigen, zodat zij toelichting kunnen geven op volgende
punten: werking, communicatie, principes, problemen, verwachtingen, resultaten.
Freddy zal Gerrit uitnodigen voor de vergadering van augustus.
Actie: FLI

7. Competitie
7.1.

Evaluatie Beker RAVB
De juiste data waren veel te laat gekend, meerdere clubs waren daarnaast al vergeten dat dit
jaar ook een beker voor U14 zou ingericht worden. Hierdoor vielen de inschrijven tegen.
De weekends voor de Beker U12, Beker U14, en eventuele finales zullen al op de
evaluatievergadering aangekondigd worden en herhaald worden op de ruilbeurs. Daarna moet
getracht worden om tegen eind september 2017 de locatie en exacte dat vast te leggen.
Het moet de organisatoren duidelijk gemaakt worden dat zij, als organisator, ook een
administratieve taak hebben. Vooral bij U12 liet dit te wensen over.
Om één en andere te vermijden zal een draaiboek opgesteld worden dat samen met de
reglementen naar de kandidaat organisatoren zal gestuurd worden.
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7.2.

7.3.

7.4.

Competitie 2017-2018
François heeft een reeksindeling opgemaakt op basis van de voorinformatie ontvangen van de
clubs. De clubs hebben hier een belangrijke bijdrage geleverd door deze informatie tijdig aan te
leveren. Voor RAVB betekent dit een tijdswinst van 2 à 3 weken voor het opstellen van de
kalenders.
Er wordt voorgesteld om de speelweekends nu al te publiceren. François zal ze naar de clubs
sturen, Alain op de website plaatsen.
Actie: FBO/ABR
François zal een paar dagen voor de evaluatievergadering de voorlopige kalenders aan de
clubs bezorgen.
Actie: FBO
Erwin merkt op dat er toch weer clubs zijn die zelf bepalen om een B-ploeg in te schrijven
hoewel dat in hun situatie helemaal niet kan. Het reglement schrijft namelijk voor dat er
minstens evenveel P-ploegen moeten zijn van die club.
Leeftijdsuitzonderingen 2017-2018
De vergadering van juni zal met een week verlaat worden, zodat de aanvragen voor
uitzonderingen op de leeftijden die niet onder de reglementen vallen, toch nog in juni kunnen
behandeld worden.
Aangezien waarschijnlijkheid enkel van Aarschot een dergelijke vraag verwacht wordt, zal de
vergadering in het zuiden van de regio doorgaan. Freddy zal Wespelaar vastleggen.
Actie: FLI
Interregio M-Competities
Er wordt onderzocht in hoeverre het mogelijk wordt om de M-competities op te starten voor M9
tot en met M17. Er wordt hierbij gedacht aan groepen van 3 jaar in plaats van de huidige 2. Dit
zou dan tot volgende leeftijdscategorieën leiden:
• M11:

9 tot 11 jaar

• M14: 12 tot 14 jaar
7.5.

• M17: 15 tot 17 jaar
Evaluatievergadering
• Volgende agenda wordt afgesproken:
• Evaluatie Seizoen 2016-2017
• Toelichting M11 op M10-tornooien
• Vooruitblik Seizoen 2017-2018
• Deelname aan VHV-tornooien voor M14 en J14
• Invullen van het wedstrijdblad – opmerkingen Karin
• Competitieformules, reeksindelingen en voorlopige kalenders
• Organisatie Beker Regio AVB
• Aankondiging bijscholing “Fair Play begint op de tribune”
• Oproep kandidaten voor ondersteuning clubs
• Bedanking werkgroepen en clubs voor samenwerking

8. Communicatie
8.1.

Bijscholing RAVB
De bijscholing in samenwerking met Dynamo Projects wordt gepland in oktober 2017. Een
tweede bijscholing kan voorzien dan worden in februari 2018.
De bijscholingen kunnen door de VHV erkend worden als officiële bijscholingen voor de
Promotieverantwoordelijke.
Het onderwerp past in het kader van “Fair Play begint op de tribune”.
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8.2.

Project Fair Play
Er bestaan bij verschillende clubs al een aantal initiatieven. Er zal gevraagd worden aan deze
clubs om dit te delen, zodat anderen hiervan kunnen leren.
Actie: EDI

9. Varia
9.1.

Tim vraag om documenten die tijdens de vergadering besproken dienen te worden minimum 1
à 2 dagen op voorhand aan alle bestuursleden te bezorgen.

Freddy sluit de vergadering.
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Volgende vergadering
Donderdag 22 juni, Den Dijk, Wespelaar
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