1 activiteiten 2017
1.1 Algemeen
•

Organisatie en beheer
Bij de start van de competitie 17-18 werden een aantal taken verdeeld, zijnde de
taak van voorzitter, secretariaat, penningmeester, competitieleider, controle
wedstrijdbladen, commissies, etc…

1.2 Organisatie
•

Algemene Vergadering op 13/02/17
Hierop waren 19 van de 21 clubs aanwezig. Een met volmacht .Het dagelijks
bestuur kreeg er van de aanwezige clubs het vertrouwen om verder te werken. Er
zijn in onze regio ook 4 satelliet clubs.

•

•
•
•
•
•

Organisatie algemene vergadering om opnieuw een mandaat te vragen aan de
clubs voor het huidige bestuur van de regio handbaloostwest waar Tim Holvoet de
plaats inneemt Hugo Van oudenhove voor de controle van de wedstrijdformulieren
senioren .
Organisatie evaluatievergadering te Gent voor de competitie 16-17
Bevragingsvergadering naar de interesse voor een meisjescompetitie voor de
meisjesploegen samen met AVB voor zowel M14 als M17.
Competitie voor heren senioren met 10 ploegen hiervan zijn 4 competitieve
ploegen en 6 B ploegen Op het einde promoveert de kampioen van de
competitieve ploegen naar Liga 3.
Competitie voor senioren dames met 7 ploegen. Waarvan 6 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 oorspronkelijk 7 ploegen.
M17 met 7 ploegen waarvan 5 uit onze regio en 2 uit AVB.
J16 in 2 reeksen met 7 en 6 ploegen .
M14 in reeks met oorspronkelijk 8 ploegen ,waarvan 5 uit onze regio en 3 uit
AVB.
J14 in 3 reeksen oorspronkelijk met telkens 6 ploegen met nacompetitie in
driehoeks tornooien

JM12 in 2 reeksen 7 ploegen met een tornooi (ontmoeting)dag
M14 en M17 samen met de regio AVB met groeiend succes
Meisjes afzonderlijk en M17 om meer clubs in de mogelijkheid te stellen aan deze
regel te voldoen en niet tegen jongens te moeten spelen .
Organisatie van tornooien ongeveer maandelijks samen met de clubs van J 12-10
en 8
▪

Een volledige meisjesploeg mag in onze regio deelnemen aan de
competitie bij de jongens in de leeftijd net onder hun eigen leeftijd (vb
M14 mag deelnemen aan J12)

•

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 Roeselare ging dit jaar een cursus aspirant initiator door .
Met het aantal leden blijven we in Vlaanderen de grootste regio.

1.3 Scheidsrechters
•
•
•

Organisatie van een cursus voor tafel officieel voor VHV-niveau (2 dagen)
Organisatie van de verplichte tweejaarlijkse bijscholingen voor VHV tafel officieels
Organisatie cursus scheidsrechter te Gent voor
HC AALST BOMON Judith,VAN AUDENHOVE Abigail
HBC IZEGEM SAMYN Arne ,SAMYN Robin ,
VANDEWALLE Thomas,VANDEWALLE Stan
HBC EVERGEM STAUTEMAS Tjörven
DB GENT BRAECKMAN Yarne
HB LOKEREN VERHOFSTADT Sam ,WIELS Lars

•

Ons voorstel om te zoeken naar een manier om de scheidsrechters langer aan boord te
houden, worden door de raad van bestuur VHV besproken.
We starten met een aantal scheidsrechters uit onze regio een project om de
jeugdscheidsrechters op te volgen en te verbeteren .

•

1.4 Promotie
•
•

opgestarte satellietclubs blijven het goed doen en spelen competitie in de regio ,
stilaan is het de bedoeling dat ze uitgroeien tot onafhankelijke clubs
de kids Day in dit seizoen in onze regio doorgegaan met een record aan
deelnemende ploegjes .

2. Geplande activiteiten 2018
2.1. Algemeen .
•
•
•
•
•
•
•

We streven er naar om komend seizoen ons beleidsplan verder op poten te zetten
met onze doelen op korte en middellange termijn voor onze regio.
We proberen de grootse regio voor ledenaantal te blijven en verder uit te breiden.
Maandelijks vergadering, elke tweede maandag van de maand, in de regio Gent,
behalve in de maand juli.
Het aantrekkelijk en up to date houden van de website regiohandbaloostwest
Het Regio Sportcomité activeren indien nodig.
Organisatie Algemene Vergadering
Organisatie, evaluatievergadering bij het einde van de competitie 2017-2018 in de
regio Gent met alle betrokken clubs

2.2. Organisatie competitie
•

Organisatie en beheer reguliere competitie 2017-2018
▪
▪
▪
▪
▪

•

We voorzien
Regio-reeks(en) Heren handbaloostwest
regio-reeks Dames handbaloostwest
jeugdcompetities voor JM12, JM14, J16, J18 , M17 en of M14,hiervoor
zijn we afhankelijk van de wensen van de clubs
organisatie tornooien per regio voor JM 12-10-en 8

Beheer reguliere competitie 2017-2018

2.3. Scheidsrechters
•
•
•
•
•
•
•
•
•

organisatie scheidsrechters cursus voorzien in Oktober 2018
Organisatie cursus tafel off niveau VHV (2 dagen) begin seizoen in de regio.
Organisatie cursus Tafel off niveau Regio (1dag) door de club zelf gegeven maar
ook opengesteld voor andere clubs .
Bijscholing voor de provinciale scheidsrechters
Tweemaandelijkse vergaderingen van het regio scheidsrechter comité
Begeleiding van provinciale scheidsrechters.
Opvolging en begeleiding van jonge beloftevolle jeugdscheidsrechters door jonge
begeleiders binnen de clubs maar ook voor naburige clubs .
Cursus voor jeugdscheidsrechter in de regio Oost en de regio West
Clubs aanzetten om tolerantie, grotere sportiviteit en begrip voor de
scheidsrechters en jeugdscheidsrechters .

2.4. Opleidingen

•
•
•
•
•
•

Organisatie van een scheidsrechterscursus in onze regio, bij onvoldoende
kandidaten in samenwerking met de andere regio’s van de VHV
Organisatie jeugdscheidsrechter cursus per regio in samenwerking met de VHV
scheidsrechter commissie
Organisatie van een cursus tafelofficieel zowel op VHV als op regioniveau
We proberen om samen met de VHV een cursus aspirant initiator te organiseren in
de regio’s.
We proberen om elk jaar in onze regio een cursus initiator te organiseren.
We proberen om een bijscholing te voorzien voor onze jeugdtrainers door een
gerenommeerde trainer , van binnen of buiten onze regio , eventueel in
samenwerking met de VHV .

2.5 financieel
•

We blijven onze financiële situatie op de voet volgen. Bij een positief saldo wordt
voorziening aangelegd ter financieren van toekomstige projecten, vooral gesteund op
promotie, jeugd en opleiding.

