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Freddy opent de vergadering.

1. Verslag Vorige Vergadering
Het verslag van de vergadering van 18 januari worden goedgekeurd.

2. Actiepunten
5.5

Het clubbezoek aan HC Atomix is voorzien voor 5 maart 2018.

3. Scheidsrechters
In naam van RAVB spreekt Freddy onze steun uit aan Oksana en Sam in deze moeilijke periode.
3.1. Aanduidingen
Voor volgende evenementen wordt gevraagd om jeugd- dan wel juniorscheidsrechters aan te
duiden.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

• Beker AVB U12 : nog geen organisator gekend
• Beker AVB U14 : organisatie KV Sasja, zondag 29 april
• Finales U12 A
: organisatie Welta, zaterdag 21 april
• Finales U12 B
: nog geen organisator gekend
• Finales U14 A
: organisatie Welta, zaterdag 21 april
• Finales U14 B
: nog geen organisator gekend
• Final 4 U16
: organisatie HC Atomix, 5 of 6 mei, nog te bevestigen
Actie: EDI
Het aantal wedstrijden voor de Beker AVB is afhankelijk van het aantal inschrijvingen.
Jeugdscheidsrechters
Naar aanleiding van het bezoek aan HC Heist-op-de-Berg werd beslist om de opleiding
jeugdscheidsrechters voor zone Zuid toe te kennen aan HC Heist-op-de-Berg. Er dient nog een
kandidaat voor zone Noord te vinden. Deze dient gekend te zijn voor eind mei.
Deekens – Van Goubergen
Naar aanleiding van de transfer en verhuis van Nick Deekens naar Neerpelt, en de wens om
samen met Matthias Van Goubergen (Uilenspiegel) te blijven fluiten, werd volgende afspraak
gemaakt: voor de verplaatsingsonkosten zal Nick niet vanaf zijn woonplaats Neerpelt (blok 53),
maar wel vanaf Mol (blok 50) rekenen.
Clubscheidsrechters
Het bestuur van RAVB gaat akkoord met de principes van het voorstel. Dit dossier werd
ondertussen overgeheveld naar de Cel Competitie van de VHV.
Er werd al een eerste akkoord gesloten betreffende de leveringsplicht. In plaats van 15
wedstrijden per scheidsrechter zal de norm van 20 wedstrijden per koppel weerhouden worden.
De modaliteiten voor de clubscheidsrechters zullen door de VHV bepaald worden. Erwin stelt
voor om contact op te nemen met de provinciale afdeling van het basketbal, aangezien zij reeds
clubscheidsrechters gebruiken. Erwin bezorgt de contactgegevens aan Freddy.
Actie: EDI/FLI
Scheidsrechters
De betaling van de scheidsrechters rechtstreeks door VHV en niet meer door de clubs zal pas
ingaan vanaf het seizoen 2018-2019 maar waarschijnlijk pas vanaf het seizoen 2019-2020.
Financiën
De kosten gemaakt door de scheidsrechters voor hun werking binnen de regio dienen nog steeds
aan Marcel doorgestuurd te worden.
Er werden nog geen onkostennota’s voor de periode september tot en met december ontvangen.
Dit is een gevolg van de perikelen rond de betalingen van de waarnemers.

4. Financiën
4.1. Financiële Situatie
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De achterstand van het doorsturen van de bijdragen door de VHV aan de regio blijft aanhouden,
en is ondertussen opgelopen tot bijna 7.000,00 euro.
Marcel zal contact opnemen met Alex De Brauwer.
Actie: MMA
4.2. Evenementen
In het verleden werd voor de organisatie van de finales van de Beker van Antwerpen een
tegemoetkoming voorzien voor de organisator. PCA had wel recht op de inkomgelden.
Vandaag wordt met de tornooivorm een andere formule toegepast, en is met de invoering van de
finaletornooien ook het aantal evenementen sterk toegenomen.
Daarom zal het financieel model volledig herzien worden. Bij voorkeur kan dit bevestigd worden
ten laatste tegen de start van het komende seizoen (begin/midden september).

5. Regio
5.1. Algemene Vergadering
De Algemene Vergadering zal doorgaan op maandag 26 maart in sporthal De Plaon te Mechelen.
De clubs weerden al op de hoogte gebracht, maar de officiële uitnodiging dient nog verstuur te
worden. We wachten nog op mogelijke interpellaties van clubs en kandidaturen voor het bestuur.
De officiële uitnodiging met agenda zal verstuurd worden op zondag 11 maart.
Actie: EDI
De mandaten van volgende personen komen te vervallen: Freddy, François, Alain. Deze laatste
stelt zich niet opnieuw verkiesbaar.

6. Competitie
6.1. Beker AVB en AVB Finales

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

• Beker AVB U12 : nog geen organisator gekend
• Beker AVB U14 : organisatie KV Sasja, zondag 29 april
• Finales U12 A
: organisatie Welta, zaterdag 21 april
• Finales U12 B
: nog geen organisator gekend
• Finales U14 A
: organisatie Welta, zaterdag 21 april
• Finales U14 B
: nog geen organisator gekend
• Final 4 U16
: organisatie HC Atomix, 5 of 6 mei, nog te bevestigen
Actie: EDI
Erwin zal de clubs opnieuw aanschrijven voor de organisatie van Beker AVB U12, en de
B-Finales U12 en U14. Indien er geen kandidaten worden gevonden zullen deze geschrapt
worden.
Sportcomité
2018.002 PX007 HC Leuven – Waterloo ASH (U18). Beide clubs hebben een overeenkomst
bereikt voor de door het Sportcomité opgelegde deadline. Daarom zal er geen forfait
uitgesproken worden.
Regio Limburg
Vanuit Regio Limburg werd de vraag ontvangen voor een gezamenlijke regiocompetitie dames
voor het seizoen 2018-2019. Erwin zal de vraag stellen aan de betrokken AVB clubs.
Actie: EDI
Via Regio Limburg werden wij op de hoogte gebracht van de vraag van HC Leuven aan Regio
Limburg om komend seizoen te mogen aantreden in de regiocompetitie M14 Limburg. Tot nu toe
heeft RAVB geen vraag ontvangen van HC Leuven. Afwachten.
Forfait
PA030 HC ’t Noorden – HC Duffel val 03/02/2018. HC ’t Noorden heeft forfait gegeven zonder de
competitieleider in te lichten. Men heeft wel het secretariaat AVB op de hoogte gebracht. Er zal
dus geen boete voor niet-verwittigde forfait uitgeschreven worden maar wel voor laattijdig forfait.
Beker AVB
Gezien de problemen en onzekerheid aangaande de organisatie van de Beker van AVB wordt
volgend voorstel besproken:
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•
•
•
•

Clubs dienen in ter schrijven ten laatste op 31 oktober.
De oproep voor kandidaten zal plaatsvinden in november.
De toewijzing zal gebeuren op de vergadering van het regiobestuur in december.
De bekendmaking van organisator, locatie, en datum zal gebeuren voor 10 januari.

7. Communicatie
7.1. Website
Alain heeft aangegeven om voorlopig de website nog te blijven aanpassen. Er dient in de
toekomst een gemakkelijkere oplossing voorzien te worden, zodat de toegang eenvoudiger
verloopt. Er zal daarom uitgekeken worden naar een oplossing die eerder ‘content based’ is.

8. Vorming en Promotie
8.1. Bijscholingen
De bijscholingen die voorzien waren in samenwerking met Dynamo Projects werden ofwel
geannuleerd, ofwel komt er geen antwoord. Er is blijkbaar weinig animo langs de kant van
Dynamo Projects.
Vooral wat betreft gedragsregels en fair-play zijn echter zowel RAVB als de clubs vragende partij.
Erwijn zal contact opnemen met andere sportbonden, onder andere de Vlaams Rugbybond, om
te polsen wat zij ter beschikking hebben en wat wij hiervan kunnen/mogen hergebruiken.
Eventueel zal zelfs naar samenwerking gezocht worden.
Er zal getracht worden om op de Algemene Vergadering al bijkomende informatie aan de clubs te
verstrekken.

9. Varia
Nihil
Freddy sluit de vergadering.
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Volgende vergaderingen
Donderdag 15 maart 2018, De Rode Loop, Merksem
Voorlopige Agenda
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

