1 activiteiten 2019
1.1 Algemeen
•

Organisatie en beheer
Bij de start van de competitie 19-20 werden een aantal taken verdeeld, zijnde de
taak van voorzitter, secretariaat, penningmeester, competitieleider, controle
wedstrijdbladen, commissies, etc…

1.2 Organisatie
•

Algemene Vergadering op 25/03/2019
Hierop waren 17 van de 20 clubs aanwezig. Een met volmacht , twee waren
afwezig .Het dagelijks bestuur kreeg er van de aanwezige clubs het vertrouwen om
verder te werken.

•

•
•
•

•

•
•

Organisatie algemene vergadering om opnieuw een mandaat te vragen aan de
clubs voor het huidige bestuur van de regio handbaloostwest . Een nieuwe oproep
om toe te treden tot het DB van Handbaloostwest leverde geen nieuwe kandidaten
op .
Organisatie evaluatievergadering te Gent voor de competitie 18-19
Dit seizoen werd het nieuwe platform van de VHV gelanceerd met de nodige
problemen , aan het begin van de competitie maar ook in de loop van het seizoen .
De meisjescompetitie werd in een nieuw kleedje gestopt , de competitie voor M15
en M17 werd regionaal georganiseerd wat we eigenlijk de voorgaande jaren reeds
deden met regio AVB .Bij de M13 speelden we enkel in onze eigen regio door
voldoende ploegen .
Competitie voor heren senioren met 6 ploegen hiervan zijn 4 competitieve ploegen
en 2 B ploegen. In de loop van het seizoen heeft een ploeg jammer genoeg nog
algemeen FF gegeven. Op het einde wilde geen van onze ploegen naar Liga 3
promoveren
Competitie voor senioren dames met 10 ploegen. Waarvan 8 competitieve ploegen
Na de competitie volgde een eindronde tegen de kampioenen van de andere regio’s
om de stijger naar liga aan te duiden.
Jeugd
▪
▪
▪

Competitie voor J18 met 6 ploegen. En 1.5 competitie .
M17 met 6 ploegen 3 uit onze regio en 3 uit AVB. Met nadien een
nacompetitie over heel Vlaanderen met driehoekstornooien .
J16 in 2 reeksen een met 8 ploegen waarvan 2B met heen en terug en een
met 6 ploegen waar na de regulier competitie de nog 2 wedstrijden volgen
afhankelijk van de resultaten .

▪
▪
▪

▪

M15 in reeks met 7 ploegen ,waarvan 3 uit onze regio en 4 uit AVB.
Nadien volgt een nacompetitie over heel Vlaanderen in driehoekstornooien
J14 in 2 reeksen met telkens 6 ploegen met een nacompetitie tussen de
sterksten en de mindere ploegen van elk reeks om te bepalen wie naar de
VHV eindronde mag .
M13 een reeks van 7 ploegen , allemaal uit onze regio , bij deze leeftijd
was het verplicht om met verlaagde doelen te spelen . op het einde word
een groot M13 tornooi met ploegen van gans Vlaanderen georganiseerd ,
dit seizoen in onze regio ( Kortrijk)
JM12 in 2 reeksen een met 5 ploegen deze speelden 1.5 competitie. Een
met 7 ploegen, deze speelden heen en terug Op het einde van het seizoen
plannen we nog een ontmoetingsdag voor alle U12 in Gent. De clubs
konden dit jaar met verlaagde doelen spelen , vanaf volgend seizoen is dat
een verplichting.

Bij de meisjesploegen is het dit jaar makkelijker gemaakt om in een samengestelde
ploeg aan te treden , in onze regio heeft niemand daarvan gebruik gemaakt.
Organisatie van tornooien ongeveer maandelijks samen met de clubs van U12 dit jaar in Oost Vlaanderen los van de U-10 en U-8 tornooien
•

We geven aan onze clubs (net als in AVB)de mogelijkheid om zelf hun tafelofficiëlen
op te leiden om enkel op regioniveau aan de tafel te zitten om op deze manier de
drempel voor een VHV cursus te verkleinen .In 2019 zijn hier 2 aanvragen voor
gedaan en door het regiobestuur goedgekeurd.

•

Met het aantal leden blijven we in Vlaanderen de grootste regio.

1.3 Scheidsrechters
•

Tijdens de jaarlijkse bijscholing word aan Dynamo gevraagd om het met de
scheidsrechters te hebben over omgaan met kritiek wat door de aanwezigen positief
werd onthaald.
• Vanaf dit seizoen hebben alle scheidsrechters via de VHV een contract als vrijwilliger
of als verenigingswerker , wat niet steeds op wieltjes liep.
• Organisatie van twee cursussen voor tafel officieel voor VHV-niveau (2 dagen)
Zwijnaarde met 43 kandidaten.
• Organisatie cursus scheidsrechter te Gent voor
Eeklo 2 kandidaten , Desselgemse 1 kandidaat en Aalst 3 kandidaten
• Ook in 2019 hebben we een aantal jeugdscheidsrechters opgeleid met in Zwijnaarde
24 deelnemers en Lebbeke 30 deelnemers.
•

We werken verder met een aantal scheidsrechters uit onze regio het project om
gemotiveerde jeugdscheidsrechters te detecteren en te begeleiden op te volgen.

1.4 Promotie
•

We proberen om met handbal op een aantal evenementen in onze regio aanwezig
te zijn , vooral voor jeugd ( sportsterrendagen , kriebeldinges , …… )

