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Tim opent de vergadering, als ondervoorzitter vervangt hij Freddy.

1. Verslag Vorige Vergadering
Het verslag van de vergadering van 19 oktober 2017 is goedgekeurd en kan gepubliceerd
worden.

2. Actiepunten
De twee onderstaande punten werden besproken op de vergadering van de Raad van Bestuur
van 6 november:
3.3. Tekort scheidsrechters voor lokaal niveau. Zal verder behandeld worden door de Cel
Kampioenschappen.
4.2. Betalingen VHV. De regiobijdrage (1500,00 euro), en de ledenbijdrage (2,00 euro per lid)
werden gestort. De bijdragen per ploeg dienen nog betaald te worden. Alex De Brauwer zal
ook een vergadering inplannen met de penningmeesters van alle regio’s.
5.2. Beker AVB en Finales. Erwin zal een nieuwe oproep lanceren.
6.2. VHV Eindronde J14. Erwin zal een nieuwe oproep lanceren.

3. Scheidsrechters
3.1. Vraag van RSAVB: naar wie dienen onkostennota’s gestuurd te worden.
Alle onkostennota’s dienen, na goedkeuring door Marc of Sam, en samen met de eventuele
bewijstukken naar de penningmeester van RAVB gestuurd te worden. De uitbetaling gebeurt
rechtstreeks naar de betrokkenen.
De begeleiding staan voorlopig on hold. Door het nijpende tekort aan scheidsrechters dienen de
aanduiders te dikwijls in te vallen om wedstrijden te leiden.
3.2. Leveringsplicht
De huidige definitie van de leveringsplicht werkt de tekorten in de hand. Om te voldoen aan de
leveringsplicht dient een scheidsrechter 15 wedstrijden te fluiten, maar bijvoorbeeld in alle ligareeksen speelt elke ploeg 22 wedstrijden.
3.3. Tekort aan scheidsrechters
Om het tekort aan scheidsrechters op lokaal niveau op te lossen, wordt het concept van clubscheidsrechter weer bovengehaald. Hiermee zou eveneens het probleem van de leveringsplicht
voor R-ploegen opgelost geraken.
Een soortgelijk statuut bestaat bij bijvoorbeeld basketbal. Misschien daar even informeren
alvorens het warm water opnieuw uit te vinden.

4. Financiën
4.1. Uilenspiegel: dossier G-Sport
De aanvraag van HV Uilenspiegel voor steun voor het opzetten van een G-Sport werking werd
besproken. Deze bevat geen specifieke vraag voor steun.
Deze aanvraag is soortgelijk als deze van Olse Merksem, en wordt daarom ook als dusdanig
beoordeeld. Er wordt besloten om onder de zelfde voorwaarden het zelfde bedrag (1500,00 euro)
toe te kennen.
Erwin zal de club op de hoogte brengen, Marcel zal het bedrag overschrijven.
Actie: EDI/MMA
4.2. Uilenspiegel: dossier VHV Jeugdfinales
Dit is een initiatief van de VHV, op basis van inschrijving met betaling. RAVB kan hier geen
bijkomende steun voor uittrekken. Erwin zal de club inlichten.
Actie: EDI
4.3. Boetes
Er wordt op aangedrongen om de resterende boetes van afgelopen seizoen (vanaf maart) zo snel
mogelijk te publiceren.
Actie: EDI
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5. Regio
5.1. Reglementen
Er zijn geruchten dat de Cel Kampioenschappen vragen heeft over de verschillen tussen de
reglementen van de verschillende regio’s. Mogelijk zal hier een nieuwe ronde “reglementen
afstemmen” uit volgen.

6. Competitie
6.1. Vraag Atomix
Wat als een wedstrijd verschoven werd, maar de tegenpartij niet reageert op de voorgestelde
datums of deze allemaal verwerpt.
De reglementen zijn hier duidelijk over:

6.2.
6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

• Indien de tegenpartij niet reageert, geldt artikel 9.6, en wordt forfait uitgesproken.
• Indien de tegenpartij alle voorstellen verwerpt, en beide partijen dus niet tot een akkoord
komen, wordt artikel 9.7 toegepast, en de zaak doorverwezen naar het Sportcomité.
Uitslagen
Nogal wat uitslagen worden te laat gemeld. Dit seizoen alleen al meer dan 10.
Kalenders
Tot nu toe werden 8 wedstrijden verschoven. Voor 4 wedstrijden is er nog geen nieuwe datum
gekend. François vraagt de status op: werden er nieuwe data voorgesteld, wanneer, en wat is de
reactie.
Actie: FBO
IRT versus Competitie
De IRT’s maken deel uit van de selectiewerking en vallen daardoor onder “Topsport”. Deze
tornooien hebben dan ook voorrang op alle andere competities. Erwin vraagt aan de Cel
Juridische Zaken om één en ander te verduidelijken in de reglementen.
Tornooien U8 en U10
Er zijn voor dit seizoen al 22 tornooien voor U8/U10 gepland. Dit zijn meer dan 2 tornooien per
maand. Alain zal de clubs vragen om steeds de lijst van deelnemende ploegen door te sturen. De
VHV heeft deze informatie nodig voor het Jeugdsportfonds.
Actie: ABR
Fit-Handball
Er zijn momenteel een 10-tal tornooien voorzien. Veel inter-regio in samenwerking met Regiuo
Oost-West, maar ook met deelname van Waterloo.

7. Communicatie
7.1. Dynamo Projects
De bijscholing “Ouders en Clubs”, welke niet in samenwerking met RAVB georganiseerd werd, is
uitgesteld naar 11 december.
Algemene Vergadering
Op de vergadering van december dient de datum en de locatie bepaald te worden voor de AV
van RAVB. De statuten van de VHV werden hier omtrent gewijzigd. Indien de AV van de VHV
plaats vind in mei, kan de AV van RAVB doorgaan in maart. Erwin dit na.
Actie: EDI

8. Vorming en Promotie
8.1. Bijscholingen
Gezien de op til zijnde wijzigingen in de desbetreffende wetgeving, wordt voorgesteld om na te
denken over een bijscholing rond het thema “werken met vrijwilligers onder het
vrijwilligersstatuut”.

9. Varia
9.1. Marcel zoekt een datum en locatie voor een etentje van de leden van RAVB met partner.
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Tim sluit de vergadering.
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Volgende vergaderingen
Donderdag 21 december, Collegium, Groot-Bijgaarden
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1. Verslag Vorige Vergadering
2. Actiepunten
3. Scheidsrechters
4. Financiën
5. Regio
6. Competitie
7. Communicatie
8. Vorming & Promotie
9. Varia

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

