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Freddy opent de vergadering.

1. Verslag Vorige Vergadering
Het verslag van de vergadering van 15 februari wordt goedgekeurd.

2. Actiepunten
De actiepunten worden overlopen.

3. Scheidsrechters
Het Scheidsrechterscomité van de VHV zal de voorstellen uitgewerkt door RSAVB op hun
vergadering van 19 maart bespreken. Indien er vanuit RAVB nog opmerkingen zijn wordt
gevraagd om deze bij Freddy te centraliseren.

4. Financiën
4.1. Financiële Situatie
Er werd vanuit de VHV nog geen enkele reactie ontvangen Hierdoor zal RAVB geen definitieve
resultatenrekening kunnen voorleggen aan de Algemene Vergadering. Het is dus absoluut
noodzakelijk dat dit dringend opgelost geraakt.
Naar de toekomst dient bekeken te worden of het nog wel zin heeft om een eigen boekhouding te
voeren. De officiële cijfers zitten bij de VHV, en die blijken niet overeen te stemmen met deze van
de regio’s.
4.2. Evenementen
Behalve de ontdubbeling van de Beker van Antwerpen is met de invoering van de finaletornooien
het aantal evenementen sterk toegenomen. Behalve voor de inrichting van de Beker werd nooit
een financiële tegemoetkoming vastgelegd. Dit dient uitgeklaard te worden. Marcel herhaalt dat
het financieel model herzien moet worden.
Erwin zal nakijken wat er in de huidige voorwaarden vermeld staat.
Actie: EDI

5. Regio
5.1. Algemene Vergadering
Er hebben zich drie kandidaten aangediend voor het bestuur van RAVB.
• De kandidaturen van Elli Meremans (Groot-Bijgaarden SK) en Robert Peeters (KV Sasja)
worden aanvaard.
• De kandidatuur van Philip Heylen (HC Leuven) is buiten de termijn binnen gekomen en zonder
CV. Daarom zal aan de Algemene Vergadering gevraagd worden of deze kandidatuur
ontvankelijk is.
5.2. Vraag KV Sasja
Leeftijd van meisjes in alle categorieën met 1 jaar opschuiven.
De betrachting moet zijn om meer meisjesploegen te hebben, niet om meisjes langer bij de
jongens te laten spelen. Het kan ook nooit de bedoeling zijn dat meisjes te laten doorstromen van
M14 naar senioren. Het moet juist de bedoeling zijn om een M16 of M17 competitie in het leven
te roepen.
Actie: EDI
5.3. Vraag HC Heist-op-den-Berg
Categorie J18 uitbreiden naar J19.
Voorlopig handhaven we de huidige regels op de uitzonderingen. Maximaal 2 spelers die
maximum 1 jaar te oud mogen zijn, en automatisch statuut van B-ploeg.
Actie: EDI
Samengestelde ploeg bij senioren.
Dit punt zal op een volgende vergadering besproken worden, maar dient te laatste voor de
inschrijvingen voor het seizoen 2018-2019 opgelost te zijn.
Actie: EDI
5.4. Vraag HV Uilenspiegel
Inclusie G-sporter die te oud is in een P-ploeg.
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Er zijn hier te veel onduidelijkheden. Wat is te oud? Welke leeftijdscategorie? Over hoeveel
spelers gaat het? Wat is de aard en de graag van de beperking? Waarom competitief en niet
recreatief?
Voorlopig handhaven we de huidige regels op de uitzonderingen. De vraag om een uitzondering
op de uitzondering wordt voorlopig niet aanvaard. Verder wordt beslist deze vraag van inclusie
van G-sporters ook voor te leggen aan de Cel Competitie en de Medische Commissie van de
VHV, aangezien het niet duidelijk is hoe één en ander verzekeringstechnisch in elkaar zit.
Actie: EDI
5.5. Vraag HC Schoten
Noodzaak van wedstrijdformulieren bij U12 en U14.
Wat is het alternatief, want er dient een vorm van controle mogelijk te blijven. Mogelijk kan de
nieuwe database van de VHV hier een oplossing bieden. Deze zaak zal voorgelegd worden aan
de Cel Competitie en de Juridische Commissie van de VHV.
Actie: EDI
Melden van uitslagen via SMS.
Dit werd in het verleden ook toegepast maar veroorzaakte problemen. Dit systeem is ook
moeilijker traceerbaar. De vraag wordt goedgekeurd, en de reglementen zullen in die zin
aangepast worden.
Actie: EDI
Welke plannen zijn er voor competitie M14 en M17.
De deelnemers aan de huidige interregio competitie zijn over het algemeen tevreden. Alain zal
Regio Oost-West contacteren om de kijken of een verder samenwerking mogelijk is. Op termijn is
het wel de bedoeling om eigen M14 en M17 competities te hebben binnen de regio.
Actie: ABR

6. Competitie
6.1. Vraag vaan HC Leuven in verband met de Beker AVB en de finalerondes. François zal
antwoorden.
Actie: FBO
6.2. Beker AVB U12
Er is nog geen kandidaat voor de organisatie. Erwin zal de clubs aanschrijven met de vraag
welke clubs wensen deel te nemen. Antwoorden dienen voor de Algemene Vergadering binnen te
zijn, dus ten laatste op zondag 25 maart. Indien er te weinig inschrijvingen zijn zal de Beker AVB
U12 geannuleerd worden.
Actie: EDI
6.3. VHV Eindronde J14
Er hebben zich geen kandidaten aangemeld voor de organisatie. De VHV zal de vraag nu ook
aan de andere regio’s stellen.
6.4. Competitie
Voor de Finalerondes U12 en U14 worden de uitslagen uit de reguliere competitie meegenomen.
Tijdens de Final-4 dient er bij elke wedstrijd een winnaar te zijn. Bij een gelijke stand wordt er één
verlenging van 5 minuten gespeeld. Is het nog gelijk wordt er één reeks van 5 strafworpen
genomen. Indien het nog steeds gelijk is worden strafworpen genomen tot er een beslissing valt.
Dit dient duidelijk aan de organisator en de deelnemers gemeld te worden.
Actie: EDI
De samenstelling van de finaleronde U14 is gekend
• U14 Noord: KV Sasja, HC Schoten, HV Uilenspiegel
• U14 Zuid:
HC Leuven, HC Welta Bonheiden, HC Heist o/d Berg
De samenstelling van de finaleronde U12 zal na de volgende speeldag beslist zijn
• U12 Noord:
• U14 Zuid:
Final-4 U16

KV Sasja, HC Schoten, plus HV Uilenspiegel of Olse Merksem HC
HC Leuven, plus HC Welta Bonheiden, HC Heist o/d Berg, of HC Atomix

• In de A-groep zijn HC Schoten en HC Atomix zijn al zeker van deelname aan de Final-4.
• Indien HvH Zandvliet derde wordt, zal de tweede van de B-groep, zijnde HC Welta Bonheiden,
HC Leuven of HC Heist o/d Berg de vierde ploeg worden.
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• Indien HV Uilenspiegel derde wordt, zal de eerste van de B-groep, HvH Zandvliet de vierde
deelnemer zijn.
Er dient de clubs duidelijk gemaakt te worden dat er enkel met P-ploegen kan aangetreden
worden, en dat uitzonderingen dus niet toegestaan zijn. Om kort op de bal te spelen zullen
pogingen tot fraude, lees het opstellen van niet speelgerechtigde spelers, streng bestraft worden.
De aanwezige comitéleden zijn gemachtigd om te plaatse en onmiddellijk forfait uit te spreken.
De zaken zullen nadien ook allemaal door het Sportcomité AVB behandeld worden.
Actie: EDI
6.5. Kampioenen
De volgende kampioenen zijn al gekend:

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

• Heren
HC Atomix
• Dames
HC Leuven
• J18
HC Atomix
• M17
HV Uilenspiegel
Promotieregeling
Na afloop van de competities dient er een testwedstrijd heen en terug gespeeld te worden tussen
de 2de uit Regio AVB en de 2de uit Regio Oost-West om te bepalen wie als eerste in aanmerking
als extra stijger naar Liga 3.
De promotie bij de dames wordt bepaald door middel van een driehoektornooi tussen de
kampioenen van de respectievelijke regio’s. De ploeg die tweede eindigt in dit tornooi zal een
testwedstrijd spelen tegen de eerste niet daler uit Liga.
Regio Limburg
Vanuit Regio Limburg werd de vraag ontvangen naar een gezamenlijke damescompetitie op
regio niveau.
VHV
De VHV maakt bezwaar tegen de organisatie van de Finalerondes U12 en U14 op de dag dat de
Finales van de Beker van België gepland zijn.
Aangezien het hier om jeugdwedstrijden zijn, deze ruim voor de finales gedaan zijn, en dat een
herplannen mogelijk tot annulatie zal leiden, wordt beslist om de Finalerondes zoals gepland te
laten doorgaan.
Algemeen
Voor de organisatie van zowel de Bekers als de verschillende finales, is het aangeraden om voor
de toekomst een compleet draaiboek te voorzien.
De volgende vergadering is voorzien in Schoten. Dit is echter niet meer mogelijk. De vergadering
zal doorgaan in Mechelen.

7. Communicatie
Op de vernieuwde website van de krant Het Nieuwsblad is ruimte voorzien om de uitslagen en
klassementen van alle reeksen te publiceren, dus ook van onze jeugdreeksen. François zal aan
Michel De Clercq antwoorden dat deze informatie ten allen tijde kan geraadpleegd worden op de
website van de VHV.
Actie: FBO

8. Vorming en Promotie
8.1. Bijscholingen
We dienen dringen van start te gaan met het opstellen van gedragsregels en fair-play. Zowel
RAVB als de clubs hebben hier nood aan. Alain zal aan Erwin de contactgegevens van de
Vlaamse Rugbybond bezorgen.
Actie: ABR/EDI

9. Varia
Nihil
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Freddy sluit de vergadering.
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Volgende vergaderingen
Donderdag 19 april 2018, De Plaon, Mechelen
Voorlopige Agenda
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