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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 was te laat. Er wordt op aangedrongen het verslag sneller te verdelen.
• De datum van de volgende vergadering was foutief, dient 19 oktober te zijn.
• Handbal Putte is opgehouden te bestaan als satellietclub, en is nu terug een onderdeel van
HC Atomix.
Het verslag van de vergadering van 21 september 2017 is goedgekeurd en kan gepubliceerd
worden.

2. Actiepunten
De actiepunten werden overlopen.

3. Scheidsrechters
3.1. David licht namens RSAVB de gebeurtenissen van de afgelopen weken en de huidige situatie
toe. Hij verzekert dat alle leden van RSAVB zich zullen blijven inzetten voor de regio, en dat de
continuïteit voorlopig toch gegarandeerd wordt. Alle werkzaamheden voor de VHV worden echter
met onmiddellijke ingang opgeschort. Scheidsrechters worden nog steeds aangeduid, maar in
geval van afmeldingen zal er niet voor vervangers gezorgd worden.
Er wordt dan ook aan RSAVB gevraagd om in voorkomende gevallen de clubs zo snel mogelijk
op de hoogte te brengen, zodat zij desgewenst de nodige maatregelen kunnen treffen.
3.2. Te kort aan scheidsrechters
Zoals al eerder aangegeven kampt ook de regio AVB met een tekort aan gekwalificeerde
scheidsrechters. Neem daarbij het veelvuldig afmelden, en het feit dat de VHV telkens opnieuw
zijn eigen tekorten aanvult met scheidsrechters uit de regio, resulteert dit in een steeds groeiend
tekort aan scheidsrechters om alle wedstrijden te leiden. Daarom neemt RSAVB volgende
drastische maatregelen:
• De beschikbare scheidsrechters worden in de eerste plaats aangeduid voor de wedstrijden
Liga 3 Heren, Liga Dames, en J18.
• Daarna worden de aanduidingen gedaan voor wedstrijden tussen P-ploegen in Regio Heren
en Regio Dames.
• Indien er dan nog scheidsrechters beschikbaar zijn worden de wedstrijden waarbij R-ploegen
aan deelnemen aangeduid.
Er wordt door RAVB op aangedrongen dat de clubs op de hoogte worden gebracht indien er
geen scheidsrechters worden aangeduid.
Als tegenmaatregelen stelt RSAVB voor om volgende pistes te onderzoeken:
• Invoeren van leveringsplicht voor R-ploegen en J18.
• Opleiding van club-scheidsrechters voor R-ploegen en bij regio-reeksen.
• Reglementering opstellen voor bestraffing afmeldingen.
3.3. Naar aanleiding van het hierboven aangehaalde punten:
• Er dienen steeds genoeg scheidsrechters overblijven voor de wedstrijden in Liga 3 Heren,
Liga Dames, J18, en de wedstrijden tussen P-ploegen in de regioreeksen.
De verantwoordelijken van RAVB zullen dit aankaarten op de eerstvolgende vergadering van
de Raad van Bestuur van de VHV.
Actie: FLI/PDM/EDI
• Er dient een oplossing uit gewerkt minstens tot kerstmis, om de nu opduikende problemen het
hoofd te bieden. Bijvoorbeeld, wat dient er te gebeuren indien clubs een wedstrijd niet wensen
te spelen bij afwezigheid van neutrale scheidsrechters.
Actie: RAVB/RSAVB
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4. Financiën
4.1. Er duiken meer en meer problemen op met de facturatie door de VHV van de kosten van RAVB
aan de clubs.
• De geïnde bijdragen en boetes van de clubs worden niet doorgestort naar de regio’s.
• Sommige bedragen blijken dubbel gefactureerd.
• Er worden bijdragen gefactureerd voor bijscholingen, daar waar deze gratis zijn.
Erwin zal de clubs waarschuwen om de facturen van de VHV grondig na te kijken. Actie: EDI
4.2. Marcel wenst een onderhoud met Alex De Brauwer, de nieuwe penningmeester van de VHV.
Indien de VHV de voorziene budgetten niet doorstort zal de werking van de regio’s op termijn
ophouden. Het is voor de regio’s niet mogelijk om alles te blijven voor financieren.
Freddy en Tim nemen contact op met Alex.
Actie: FLI/TMO

5. Regio
5.1. Handbal Putte
Handbal Putte is opgehouden te bestaan als satellietclub, en is nu terug een onderdeel van HC
Atomix. Dit heeft volgende gevolgen:
• Het stamnummer 440 verdwijnt.
• De speler worden allemaal en automatisch terug lid van HC Atomix.
François bekijkt of dit een invloed heeft op het statuut van de ingeschreven ploegen. Actie: FBO
5.2. Erwin zal een nieuwe oproep lanceren voor kandidaten voor de Beker AVB en de finales voor
U12 en U14, en de Final4 voor U16.
Actie: EDI
• U12

Finales
Beker AVB

21 of 22 april
28 of 29 april

• U14

Finales
Beker AVB

21 of 22 april
28 of 29 april

• U16
Finale 4
5 of 6 mei
RAVB wenst een beslissing te nemen op haar vergadering van 16 november.
5.3. François meldt dat meer en meer uitslagen te laat worden gemeld. De reglementen zullen strikt
toegepast worden.
5.4. Bij het uitstellen van wedstrijden dienen de clubs de reglementen in verband met het vastleggen
van een nieuwe datum te respecteren. Ook hier zullen de reglementen strikt toegepast worden,
en indien nodig forfaits uitgesproken worden.

6. Competitie
6.1. Tornooien U8 en U10
De clubs worden verzocht om in de loop van de week na het tornooi de lijst van deelnemende
ploegen te melden aan François en aan Alain, en dienen daarbij specifiek te vermelden wanneer
het om M-ploegen gaat.
6.2. VHV Eindrondes
VHV vraagt aan RAVB om de eindronde J14 te organiseren. Datum 5 of 6 mei. Erwin zal de clubs
aanschrijven of er zich kandidaten aandienen.
Actie: EDI
6.3. VHV Finales
Dit seizoen is het de beurt aan RAVB om de jeugdfinales te organiseren. Datum 19 of 20 mei.
Erwin zal de clubs aanschrijven of er zich kandidaten aandienen.
Actie: EDI

7. Communicatie
7.1. Clubbezoek Heist op den Berg
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De club heeft een nieuw dagelijks bestuur op poten gezet, maar mist specifieke handbalkennis.
Ze wensen zich te engageren om fouten en bijkomende boetes zoals afgelopen seizoen te
vermijden.
7.2. Clubbezoek HC Atomix
Naar aanleiding van het wegvallen van André wenst RAVB nog dit kalenderjaar een bezoek te
brengen aan HC Atomix. Patrick tracht een afspraak te maken.
Actie: PDM

8. Vorming en Promotie
nihil

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 vergaderingen
Donderdag 16 november, De Bist, Wilrijk
Donderdag 21 december, Collegium, Groot-Bijgaarden
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