Verslag vergadering DB 18 januari 2021 via teams
Aanwezig : - Guido Moeyersoons (verslag) - Tim Holvoet - Erik Van
Aerschot - Andre Vangroenweghe - Filip Soetaert - Karl Laverge Adamczyk Mieczyslaw
Verontschuldigd : François Lievens

1. Woord van de voorzitter
De allerbeste wensen voor 2021 en moge het een beter jaar worden dan het afgelopen
jaar , hopelijk kunnen we in de loop van het voorjaar nog wat handbal spelen op alle
niveaus dit hoeft daarom zelfs geen competitie te zijn .

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.
Zal opnieuw opgestart worden eens de nieuwe algemeen manager Dries Boulet in
dienst is .
Opvolging nieuw voorstel leveringsplicht . is in Juni 2019 verschenen in een verslag van
de VHV RVB maar is niet opgenomen in de reglementering te bespreken op de
vergadering met de algemeen manager

4. Brieven/mails in, uit
IN :
 Vragen van clubs hoe het verder gaat met de competities hierop heeft de
competitieleider geantwoord dat we de veiligheidsraad van januari afwachten voor we
verder beslissen om geen onnodig werk te moeten doen . Zie ook verder competitie

 Vraag HK Waasmunster mogelijkheid cursus TO via Internet? Voorlopig zien we daar
het nut niet van in aangezien voorlopig geen enkele vorm van competitie voorzien is .
Kan wel bekeken worden om eventueel te organiseren in mei juni .

 Onkosten zaal scheidsrechters cursus september 2020. De penningmeester doet het
nodige .

UIT
 De getekende vrijwilligersovereenkomsten zijn aan de VHV boekhouding
doorgezonden .

5. Competitie senioren en jeugd
 J12 ? M13 ?
 J14 , M15, J16 , M17,J18 ,M19 senioren H en dames
 Tornooien voor de allerkleinsten
Voorlopig wachten wij voor alle leeftijden af wat federale coronamaatregelen
opleggen en wat de BHB en VHV beslissen . Indien de gemeente het toelaat
ook bij de allerkleinsten kunnen clubs kleinschalige tornooien of
oefenwedstrijdjes organiseren met clubs uit hun onmiddellijke omgeving .
 Volgens de VHV site hebben wij in onze regio op dit moment 2881 leden in
april 2020 waren we met 2883 leden .

6. Scheidsrechters
 Nota van SCH C ivm contracten via Guy Kerremans

7. Begeleiding JSR


8. Website


Dienen wij op de regiosite ook melding te maken van het nieuwe tuchtreglement van de
VHV ? dit ie een VHV materie , als club en regio hoeven we daar geen verdere actie te
ondernemen . we kunnen wel vermelden dat er op de VHV site een vernieuwd
tuchtreglement is .

9. Financiën


De clubbijdrage van 2 Euro per lid is via de VHV op de regiorekening gestort

10. Selecties

 Alles ligt voorlopig stil

11. Varia
 Wat dienen wij als regio en onze clubs te doen met het aangepaste VHV reglement ?
Dit is een VHV materie , als club en regio hoeven we daar geen verdere actie te
ondernemen .
 Jammer dat we steeds zo lang dienen te wachten op de verslagen van de RVB VHV , zo
is nog steeds niets verschenen van de bijzondere AV van december.

Volgende vergadering 1 maart 2021 20.00u, indien nodig kan dit
vroeger door de corona Via Teams

