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Freddy opent de vergadering.

1. HC Aarschot
Freddy verwelkomt Luk Willekens, voorzitter van HC Aarschot.
Luk geeft kort een overzicht van het ontstaan van de club in 2011, en schets de huidige
problemen om te starten in de RAVB jeugdcompetities.
Momenteel zijn er een 20-tal spelers tussen 8 en 13 jaar, waarmee tot nu toe enkel werd
deelgenomen aan tornooien. Door de onvoldoende aantallen kan de club geen enkele ploeg in
competitie brengen. Hierdoor wijken die kinderen die competitie willen op de duur naar naburige
clubs, waardoor het voor de club moeilijk blijft om verder te groeien.
Daarom vraagt de club de mogelijkheid om een U12-ploeg in competitie te mogen brengen die
zal bestaan uit een 6-tal U12-spelers aangevuld met een 3 eerstejaars J14 en 3 eerstejaars M14.
Eventueel kan indien nodig ook aangevuld worden met 3 à 4 U10-spelers. Doel is om binnen 1 à
2 jaar ook een U14-ploeg in competitie te kunnen brengen.
Gezien de specifieke problematiek waar de jonge club mee kampt, besluit het bestuur van RAVB
om op de vraag van HC Aarschot in te gaan, en verleent het de gevraagde uitzondering voor één
jaar.
Luk Willekens bedankt de aanwezige bestuursleden en verlaat de vergadering.

2. Verslag Vorige Vergadering
Het verslag van de vergadering van 18 mei 2017 is goedgekeurd en kan gepubliceerd worden.

3. Actiepunten
6.1.
8.1.

Freddy zal Gerrit Vertommen uitnodigen op de vergadering van augustus in verband met
de werking van de regio selecties.
Actie: FLI
Erwin contacteert de clubs met de vraag naar bestaande initiatieven betreffende fair-play.
Actie: EDI

4. Scheidsrechters
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

4.5.

Freddy Dejonghe wordt de nieuwe verantwoordelijke voor de aanduidingen. Marc De Moor zal
de afmeldingen opvolgen.
Op vraag van RSAVB werd een centraal mail-adres aangemaakt: sr@handbal-avb.be.
Berichten zullen automatisch bij Freddy en Marc terecht komen.
De locaties van de meeste bijscholingen en opleidingen zijn ondertussen gekend. Deze zullen
gepubliceerd worden.
Aangezien het tornooi van Eeklo dit jaar geen doorgang vond, was RSAVB dit jaar met 2 jonge
koppels en 2 begeleiders aanwezig op het jeugdtornooi van Lokeren. Dit werd door alle partijen
als positief ervaren.
Op bovenstaand tornooi werden contacten gelegd met de Brabantse Handbalschool in verband
met een mogelijke samenwerking, en het inzetten van jonge koppels tijdens tornooien in
Nederland. Wordt vervolgd.

5. Financiën
5.1.

5.2.

5.3.

Naar aanleiding van de beslissing van RAVB op haar vergadering van 18 mei, zal Marcel een
creditnota opstellen voor HC Heist-op-den-Berg.
Actie: MMA
Erwin bezorgt Marcel de nodige gegevens.
Actie: EDI
Het secretariaat van de VHV vraagt aan RAVB om vanaf nu het standaardformulier voor
onkostenvergoedingen te gebruiken, welk gebaseerd is op verplaatsgingsonkosten.
Erwin zal een simulatie maken hoe dit gebruikt dient te worden.
Actie: EDI
Het doorstorten van de bijdragen van de clubs naar de regio’s laat weer op zich wachten.
Freddy zal de VHV hierover contacteren.
Acti: FLI
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5.4.
5.5.

Voor het voeren van de boekhouding van RAVB werd voor Marcel een nieuwe laptop
aangekocht.
HC Aarschot werd opgericht kort voor het samengaan van de provincies en de daaruit volgende
oprichting van Regio AVB. Daarom wordt besloten om alsnog een “Impulssubsidie” van
€ 250,00 toe te kennen.
Actie: MMA

6. Regio
6.1.

Mail HC Leuven
De vraag van HC Leuven voor de (her)invoering van een globale uitzondering voor meisjes, in
alle leeftijdscategorieën mogen meisjes steeds 1 jaar langer meespelen, wordt besproken.
Gezien een dergelijke algemene maatregel in strijd is met de pogingen om aparte competities
voor meisjes in te richten, de lopende initiatieven in samenwerking met ROW op dit vlak, het feit
dat de reeksindelingen en kalenders al zijn gepubliceerd, en de vraag redelijk laat wordt gesteld,
beslist RAVB om negatief te antwoorden.
Actie EDI
6.2. Reglementen
De verschillende voorstellen tot aanpassing van de reglementen van RAVB worden besproken.
Uiteindelijk worden volgende wijzigingen goedgekeurd:
• Om beter aan te sluiten bij de inschrijvingen, wordt de periode voor het aanvragen van
uitzondering met één maand vervroegd.
• In alle competitiewedstrijden worden 3 team time-outs toegestaan, volgens de regels van de
IHF.
• Indien RAVB een kwalificatietornooi voor M14 dient te organiseren, dienen de clubs zich hier
voor 1 maart voor in te schrijven.
• Het bestaande onderscheid tussen verschuiven (binnen het zelfde weekend) en verplaatsen
(naar een ander weekend) van een wedstrijd wordt weggewerkt.
• Om het groeiende probleem van laattijdige vragen voor verplaatsen van wedstrijden (tot een
paar uur voor de wedstrijd), en de daarmee gepaard gaande problemen van de
tegenstander, worden aanvragen minder dan 48 uur voor de wedstrijd niet meer aanvaard.
Hier zal altijd een forfait voor uitgesproken worden.
• De officiële begeleiders van jeugdscheidsrechters, alsook de erkende clubbegeleiders (zij
die de verplichte bijscholing gevolgd hebben), zullen per speelhelft 1 time-out mogen
aanvragen. Deze mag enkel gebruikt worden indien het nodig is om de jeugdscheidsrechters
te helpen. Daarnaast worden deze ook gemachtigd om een verslag op te maken voor
onregelmatigheden alsook om de blauwe kaart te trekken.
• Het aantal keren dat spelers mogen uitkomen tegen één en de zelfde tegenstander, een
situatie die zich kan voordoen bij B-ploegen, zal beperkt worden.

7. Competitie
Uitzonderingen – Stand van zaken
Erwin overloopt de ontvangen aanvragen voor uitzonderingen. Aangezien deze allemaal, behalve
de aanvraag van HC Aarschot, binnen de geldende reglementen vallen, worden deze
goedgekeurd.
De aanvraag van HC werd afzonderlijk behandeld (zie punt 1 in dit verslag).
Erwin zal de nodige attesten opstellen en aan de clubs bezorgen, de lijst in Handbal in de Regio
publiceren, en aan Alain bezorgen.
Actie: EDI
Alain publiceert de lijst op de website.
Actie: ABR
7.2. Vraag Waterloo
7.1.
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7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

RAVB steunt de vraag van Waterloo om deel te nemen aan de RAVB-competitie J18. Waterloo
kan in de kalender de openstaand “bye” innemen, zodat er voor de andere clubs weinig
wijzigingen zijn. Het is nu wachten op het akkoord van de LFH.
François contacteert Waterloo voor het juiste adres van de sporthal, zodat dit ook op de website
kan gezet worden.
Actie: FBO/ABR
Erwin licht de clubs in die een ploeg in de J18-reeks hebben ingeschreven.
Kalenders 2017-2018
Alle kalenders staan online, het is nu wachten op het invullen van de juiste data en uren. François
zal erop aandringen om enkel het VHV-formulieren “Uren thuiswedstrijden” te gebruiken. Het is
niet aan RAVB om uit allerhande lijsten en formaten de juiste gegevens te distilleren die nodig
zijn voor het invullen van de kalenders.
Actie: FBO
Competitie U16 en J18
Om meer ruimte te voorzien voor die clubs die ook aan de VHV-competities deelnemen, werd
beslist om de competitieformule aan te passen. Zowel U16 als J18 spelen een regulieren
competitie met heen- en terugronde. Daarnaast spelen de ploegen die niet deelnemen aan de
VHV-competitie een apart B-competitie op de weekends van de VHV-competities.
Beker AVB en Final Four
Ook komend seizoen zal er een Beker van Antwerpen/Vlaams-Brabant georganiseerd worden
voor U12 en U14.
Daarnaast zal er een Final Four U16 georganiseerd worden. Hieraan zullen de eerste 3 van de
reguliere competitie deelnemen, aangevuld met de eerste van de B-competitie.
Competitie M14 en M17
Net zoals afgelopen seizoen al het geval was, worden er in samenwerking met Regio Oost-West
aparte competitie gestart voor meisjes. Ook nu weer zal ROW optreden als competitieleider.
Tornooien U8 en U10
Er zijn momenteel al een 12-tal tornooien ingepland. De gegevens hiervan zijn terug te vinden op
de website.
Ruilbeurs
De Ruilbeurs 2017 zal doorgaan op zondag 28 augustus. Voorlopig worden volgende locaties
weerhouden: Brasschaat, Wilrijk, Schoten. Deze zullen zo snel mogelijk bevestigd worden.

8. Communicatie
8.1.

Erwin zal de clubs contacteren om zich kandidaat te stellen voor de organisatie van de Beker
AVB U12, Beker AVB U14 en Final Four U16. De voorwaarden (o.a. aantal velden,
scheidsrechters, vergoedingen, drank/maaltijden, wedstrijdformulieren, tegemoetkoming, etc.)
dienen eerst opgesteld te worden.
Actie: EDI

9. Vorming en Promotie
9.1.

Bijscholing RAVB
De aanvraag voor de twee bijscholing werd door Dynamo Projects goedgekeurd. Voorlopig
worden volgende data weerhouden (telkens één dag per opleiding):
• 13/10/2017, 20/10/2017, of 17/11/2017: Ouders en clubs, één doel
• 16/02/2018, 23/02/2018, 02/03/2018: Respect in je sportclubs
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.

10. Varia
10.1. Op de vergadering van augustus zal de planning voor de vergaderingen tot het einde van het
jaar opgesteld worden.
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Freddy sluit de vergadering.
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Volgende vergadering
Donderdag 24 augustus, Den Dijk, Wespelaar
Voorlopige Agenda
1. Verslag Vorige Vergadering
2. Actiepunten
3. Scheidsrechters
4. Financiën
5.

• Verplaatsingsonkosten
Regio
• Uitzonderingen
• Ruilbeurs

6.

• Project Fair Play
Competitie

7.
8.

• Kalenders
Communicatie
Vorming & Promotie

9.

• Bijscholing Dynamo Projects
Varia
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