Verslag vergadering DB 7 en 17 december 2020 via
teams
Aanwezig : - Guido Moeyersoons (verslag) - Tim Holvoet - Erik Van
Aerschot - Andre Vangroenweghe - Filip Soetaert
Verontschuldigd : François Lievens - Karl Laverge - Adamczyk
Mieczyslaw

1. Woord van de voorzitter
Spijts de sombere en zwarte dagen waarin onze sport en competitie zich bevinden
hopen we toch dat er wat licht komt aan het einde van de tunnel en dat we dit seizoen
toch nog wat competitie kunnen spelen. Wij hopen echter dat iedereen zijn gezond
verstand gebruikt bij de nieuwe fiscale en sociale regels die ons worden opgelegd en
dat we allemaal solidair zijn met elkaar.

2. Goedkeuring verslag vorige vergadering
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd en is reeds aan de clubs
en de VHV verzonden.

3. Nazicht nog niet afgewerkte items
Briefing Vergadering regio’s met VHV penningmeester: wegens de corona uitgesteld.
Opvolging nieuw voorstel leveringsplicht . is in Juni 2019 verschenen in een verslag van
de VHV RVB maar is niet opgenomen in de reglementering

4. Brieven/mails in, uit
IN :
 Wedstrijd in M13 Kortrijk – Denderbelle niet doorgegaan wegens foute communicatie
 Wedstrijd M12 Dendermonde – DB Gent niet doorgegaan wegens corona , jammer dat
de competitieleider niet op de hoogte is gebracht .

 Antwoord VHV secretaris generaal op onze vragen over Corona maatregelen VHV
 2 wedstrijdformulieren vanuit de VHV via de post => mail aan betrokken club met
bijlage uit reglement .

 Vraag O Brugge wat met competitie na corona
 Reactie van A.Kortrijk en HC Desselgem op brief aan VHV
 Vraag vanuit de VHV of we nieuwe competities gaan aanmaken om een nieuwe link te
voorzien

UIT
 Stilleggen alle competities en tornooien tot 4 januari 2021 voorlopig enkel in Oost
West , andere regio’s reageren niet op vraag gezamenlijk standpunt .

 Vraag eventuele hervatting vergaderingen regiobesturen .
 Vraag aan VHV over Corona maatregelen .
 Brief aan VHV met alle clubs in BCC ivm lidgelden en JSF in naam van alle Oost West
clubs

5. Competitie senioren en jeugd
 Tot 15 november zijn er geen wedstrijden voor de jeugd . voor de senioren zelfs
tot 31 december. Alles onder M13 en J12 kan wel nog , wel rekening houden
met de beperkingen afhankelijk plaatselijke overheid .
 Wat met onze competitie 20-21 voor -12 en +12 jarigen ? Voorlopig doen we
geen aanpassingen om de clubs geen onnodig werk te laten doen , we wachten
de resultaten van de veiligheidsraad van januari 2021 af .

6. Scheidsrechters


7. Begeleiding JSR


8. Website


Het nieuwe mailadres om de webmaster te bereiken HandbalROW@outlook.com

9. Financiën



Kunnen wij financieel ook iets doen naar de clubs toe ? We willen net als AVB 1
Euro van wat de clubs per lid aan de regio betalen terugstorten via een creditnota.

 We overwegen ook om 1/2 van het inschrijvingsgeld terug te storten via een
creditnota , we zijn echter van oordeel dat de 3 regio’s hierover best hetzelfde
standpunt innemen , Guido zal informeren naar ce standpunten van AVB en
Limburg ?

10. Selecties
 Alles ligt voorlopig stil

11. Varia
 VSF maakt topprioriteit van dossier voor verenigingswerk vrijwilligers blijft wel
bestaan , het vrijwilligerswerk is ontoereikend voor de scheidsrechters en de trainers

Volgende vergadering 18 januari 2021 20.00u, door de corona Via
Teams . ( reden we willen de resultaten van de bespreking van de
veiligheidsraad afwachten )

