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Freddy opent de vergadering en vraagt een minuut stilte naar aanleiding van het overlijden van André
Vertommen.

1. Verslag Vorige Vergadering
Het verslag van de vergadering van 24 augustus 2017 is goedgekeurd en kan gepubliceerd
worden.

2. Actiepunten
De actiepunten werden overlopen.

3. Scheidsrechters
Het RSAVB kon niemand afvaardigen, maar heeft Freddy de nodige punten toegestuurd.
3.1. David Thoelen is de nieuwe ondervoorzitter van RSAVB
3.2. Op de bijscholing in zone Zuid zijn welgeteld 2 jeugd scheidrechters opgedaagd. RSAVB stelt
zich, terecht, de vraag of het in die omstandigheden nog zin heeft om een splitsing te maken
tussen Zuid en Noord.
3.3. Mail HC Leuven
HC Leuven meldt doodleuk dat zij geen tijd hebben om spelers naar de opleiding voor
jeugdscheidsrechters te sturen, en dat ze dus zelf opleiden. Dit is nu nog mogelijk aangezien de
lacunes in de verschillende reglementen:
• VHV 3.4.1 – jeugdscheidsrechters moeten minimum 14 jaar zijn
• RAVB 13.2 – jeugdwedstrijden dienen geleid te worden door jeugdscheidsrechters (U14 en
U16)
Hier dient dus paal en perk aan gesteld te worden. Daarom zullen volgende wijzigingen
voorbereid worden:
• Jeugdwedstrijden dienen geleid te worden door jeugdscheidsrechters (U12, U14 en U16).
• Indien er bij een wedstrijd geen gekwalificeerde (jeugd)scheidsrechters aanwezig zijn, krijgt de
bezoekende ploeg altijd de eerste keuze. Dit staat al in het competitieboek, maar zal
duidelijker opgenomen worden in de reglementen.
• Niet-gekwalificeerde scheidsrechters dienen minstens 18 jaar te zijn.
3.4. Er dreigt een tekort aan scheidsrechters. Clubs dienen aangemaand te worden om hun
verantwoordelijkheid te nemen. Freddy stuurt een mail naar alle clubs.
Actie: FLI
3.5. Interne Opleidingen & Bijscholingen
Clubs de een interne bijscholing willen organiseren dienen RAVB hiervan tijdig op de hoogte te
brengen. De lijst van de deelnemers dient daarna verplicht naar RAVB en RSAVB gestuurd te
worden.
Het blijkt dat personen die een interne opleiding hebben gevolgd en daarna een officiële
bijscholing, plots op de VHV-lijst verschijnen, en daardoor als officiële tafelofficial erkend worden.
Er dient op gekeken te worden dat er een correcte opvolging gebeurd van de erkende
tafelofficials, en nogmaals duidelijk gesteld te worden dat een interne opleiding enkel recht geeft
voor regiowedstrijden.

4. Financiën
4.1. Freddy vraagt om de boetes van afgelopen seizoen dringend te publiceren.
Actie: EDI
4.2. De samenwerking met de VHV, en het doorstorten van de bijdragen en boetes aan de regio’s
blijft voor problemen zorgen. RAVB zal voorstellen dat als dit niet binnen afzienbare tijd opgelost
geraakt, we voorstander zijn om terug te keren naar het oude systeem waarbij de regio’s zelf
factureren.
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5. Regio
5.1. Uitzonderingen
Er dient op gedrukt te worden dat uitzonderingen enkel kunnen aanvaard worden indien de
procedure correct gevolgd wordt. De aanvraag dient dus altijd naar de secretaris van RAVB
gestuurd te worden. In alle andere gevallen zal de aanvraag niet behandeld worden.
5.2. Handbal Putte
De status van Handbal Putte als zijnde een satellietclub van HC Atomix is onduidelijk. Indien
Handbal Putte geen satelliet meer is van HC Atomix, dienen zij terug onder HC Atomix te vallen.

6. Competitie
6.1. Het aantal verschuivingen is tot nu toe redelijk beperkt. Houden zo.
6.2. HC Leuven heeft verklaard met maar één ploeg te zullen deelnemen aan de competitie U12.
Regels van algemeen forfait toepassen.
Actie: EDI
6.3. Karin kan momenteel geen doelpunten ingeven voor de regio Dames. François lost dit op. Actie:
FBO
6.4. Naar aanleiding van de publicatie van de IHF richtlijnen in verband met beschermende en
ondersteunende middelen, is RAVB van mening dat de beperking wat betreft de gelijke kleuren
onmogelijk van toepassing kan zijn op de regiocompetities.
6.5. Erwin zal een nieuwe oproep lanceren voor kandidaten voor de organisatie van de Final4 U16 en
Beker AVB U12 en U14.

7. Communicatie
7.1. Erwin dient dringend het volgende nummer van Handbal in de Regio te publiceren.
Actie: ED
7.2. Clubbezoek
De clubbzoeken dienen afgestemd te worden met het secretariaat van de VHV om overlap te
vermijden.
Het doel is om 5 clubs per seizoen te bezoeken. Voor het seizoen 2017-2018 zullen volgende
clubs gecontacteerd worden: Heist op den Berg, Duffel, Putte, Kampenhout, Zandvliet,
Bonheiden.

8. Vorming en Promotie
8.1. De bijscholing “Ouders & Clubs” wordt al op twee andere locaties in onze regio georganiseerd
(Berchem en Zaventem). Dynamo Project wenst deze dan ook niet meer apart te organiseren
voor RAVB.
8.2. Aan Gerrit zal gevraagd worden om regelmatig terug te koppelen wat betreft de selectiewerking,
en met name welke clubs deel uitmaken van de selecties, statistieken aanwezigheden, ...

9. Varia
9.1. Naar aanleiding van de kwalificatiewedstrijd België – Nederland, op 29/10 in Leuven, zal bekeken
worden of er opnieuw een actie “Rood Vak” kan georganiseerd worden.
Freddy sluit de vergadering.
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Volgende vergadering
Donderdag 21 oktober, De Plaon, Mechelen
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