Verslag ALGEMENE VERGADERING REGIO OOSTWEST 2017
Maandag 13 februari 2017
SPORTHAL HEKERS, TER LINDEN 29, 9052 ZWIJNAARDE OM 20u ( VIP Zaal)
1. Aanwezige clubs :
87 HBC BRABO DENDERBELLE VZW, 144 HC ATTILA TEMSE VZW, 182 HC
DB Gent vzw, 193 HBC DENDERMONDE VZW, 198 APOLLOON KORTRIJK
VZW, 212 HC AALST VZW 301 HBC IZEGEM, 314 THOR MIDDELKERKE, 327
HC ELITA BUGGENHOUT VZW, 353 HBC EVERGEM, 357 HK
WAASMUNSTER 359 DESSELGEMSE HC, 374 KNACK HANDBALTEAM
ROESELARE VZW, 377 HC EEKLO VZW, 403 DHC WAASMUNSTER VZW, 415
HC OLVA BRUGGE, 417 HANDBAL LOKEREN, 422 ELITA LEBBEKE VZW.
2. Clubs met volmacht :
419 DHT MIDDELKERKE- IZEGEM
3. Afwezige Clubs :
393 HC GROOT BERLARE ( zonder gevolgen)
4. Openingswoord door de voorzitter
a) We starten deze algemene vergadering met 1 min stilte ter nagedachtenis van Bart
Coppens en Jeroen Schuddinck 2 mensen uit het handbal die ons in korte tijd
ontvallen zijn .
b) De Voorzitter geeft wat meer uitleg over de gevolgen van het nieuwe decreet ,
hierdoor gaat de subsidie vanuit sport Vlaanderen met ¼ verminderen onder
andere voor het JSF heeft dit een vermindering vanuit de overheid van 140.000 €
naar 90.000€ voor gevolg .
c) Hij laat ook weten dat er wat ontevredenheid is over de werking van de BHB en de
VHV , soms kan de persoon die onder vuur komt daar niets aan doen .
d) Indien clubs vragen hebben over de werking van onze regio kan men steeds terecht
op onze vergadering van het DB normaal steeds de tweede maandag van de maand
in de Vipzaal van sporthal Hekers te Zwijnaarde .
e) Vanuit de VHV DB is er een plaats vrij waar onze regio voorrecht heeft om de
plaats van Flor D’Hanis in te nemen , hij doet een oproep voor kandidaten .
f) Hij geeft ook wat meer duidelijkheid ivm de functie van de regio .
5. Activiteitenverslag 2016
Het activiteiten verslag wordt overlopen en goedgekeurd.
6. Geplande activiteiten 2017
De geplande activiteiten worden overlopen en goedgekeurd.
7. Financieel verslag 2016
Na het overzicht van de resultaten van 2016 (verzonden naar de clubs via mail)
worden de rekeningen goedgekeurd. Het financieel verslag zal worden overgemaakt
aan de VHV .

8. Voorstel begroting 2017
Een voorstel van begroting voor 2017 (verzonden naar de clubs via mail) wordt
overlopen en goedgekeurd en zal worden overgemaakt aan de VHV.
Onze voorzieningen , opgenomen in de begroting is de bedoeling deze te gebruiken
voor het nieuwe project begeleiding jsr en ondersteuning van de satelliet clubs .
9. Interpellaties
Er zijn geen interpellaties op het secretariaat toegekomen .
10. Verkiezing nieuwe leden
De leden van het dagelijks bestuur vragen aan de clubs een mandaat tot de volgende
algemene vergadering, met die wijziging dat het regiobestuur voorstelt om Tim
Holvoet ( Roeselare) op te nemen in het DB . Anonia van Gijzegem nam reeds vroeger
ontslag als secretaris . Hugo Van Audenhove neemt ontslag uit het DB op het eind van
het lopende seizoen .
Het dagelijks bestuur, in de voorgestelde samenstelling, krijgt het gevraagde mandaat.

11. Varia
a) Aan de aanwezigen wordt uitgelegd hoe het zit met de aanvragen + vergoeding
van de verschillende mogelijk cursussen tafel off . regio , tafel off VHV,
scheidsrechter en jeugdscheidsrechter .
b) een aantal clubs vroegen zich af waarom de cursus T.O. (vrijwilligers) twee dagen
moet duren en bleken ook opmerkingen te hebben op de manier waarop de
lesgever de cursisten (vrijwilligers) toespreekt”
c) Vanuit de clubs komt de vraag hoe het zit met het digitale wedstrijdblad; Vraag
voor de VHV.
d) De clubs vragen of er kan nagekeken worden om minimum een bijscholing voor
tafel off VHV te voorzien eind juni .
e) Het regiobestuur beloofd aan de clubs om tegen midden juni reeds de data van de
cursussen en bijscholingen kenbaar te maken .
12. Controle van de aanwezigheden
Alle clubs die bij aanvang aanwezig waren zijn nog steeds aanwezig.
13. Sluiting van de vergadering door de voorzitter
De voorzitter dankt alle aanwezigen , zonder de inzet van onze vrijwilligers zijn we
niet leefbaar als club, noch als regiobestuur, federatie, etc….

Gent, 13februari 2017

