Verslag algemene vergadering Handbal Oostwest

• Aanwezig : 87 Brabo Denderbelle vzw ,144 HC Attila Temse
vzw ,182 HC DB Gent vzw ,193 HBC Dendermonde ,198 Apoloon
Kortrijk vzw, 212 HC Aalst vzw ,301 HBC Izegem vzw ,314 Thor
Middelkerke ,327 Elita Buggenhout vzw,353 HBC Evergem,357
HK Waasland Waasmunster ,359 Desselgemse HC ,374 Knack
Handbalteam Roeselare vzw ,377 HC Eeklo vzw ,403 DHC
Waasmunster vzw ,415 HC Olva Brugge vzw ,417 HK Waasland
Lokeren ,422 Elita Lebbeke vzw
Verontschuldigd (volmacht ): 419 DHT Middelkerke -Izegem
Afwezig: 393 HC Groot Berlare
Opening door de voorzitter .
De voorzitter heet de heren Dupain en Moons van harte welkom en geeft het woord aan Eric
Dupain , deze maakt alle aanwezigen wat nieuwsgierig naar wat hij op 12 maart zal komen doen
op de workshop Marketing en communicatie . Hoe kan je op de sociale media inspelen , wat zijn
enkele mogelijkheden .
Nadien komt de Heer Piet Moons aan het woord , hij legt de mogelijkheden uit om het EK2022
mee te organiseren en welke wegen reeds bewandeld zijn om zalen enz te zoeken .
Hij legt ook de nadruk op het feit dat bij onze jeugd eigenlijk de beste trainers moeten
aangesteld worden als we willen vooruitgang boeken met onze sport .

Goedkeuring coöptatie F Lievens
Niemand heeft bezwaar tegen de coöptatie

Activiteitenverslag van het jaar 2017
Het activiteitenverslag van 2017 wordt overlopen en goedgekeurd door de algemeen vergadering

Voorzien activiteiten voor 2018
Voorzien activiteiten voor 2018 worden overlopen en goedgekeurd door de algemene
vergadering . Deze beide documenten zullen op de website worden geplaats en doorgezonden

aan de VHV voor het jaarboek .

Financieel verslag 2017
Het financieel verslag van 2017 werd in de loop van vorige week reeds naar de clubs
gezonden , we zijn dit volgens het reglement niet verplicht maar we houden er toch aan
om dit te doen zodat de clubs weten wat met de centen gedaan wordt binnen onze
regio het financieel verslag wordt door de clubs goedgekeurd .

begroting 2018
op de begroting van 2018 heeft een club een opmerking , we proberen wel om de
grootste regio te zijn maat toch verminderen we het aantal leden . Dit heeft als oorzaak
omdat we de laatste maanden heel veel ontslagen hebben gezien bij nogal wat clubs in onze
regio , een begroting is natuurlijk gissen , we hopen natuurlijk dat we hierin fout zijn
geweest.

Verkiezing nieuweleden
Er hebben zich geen nieuwe kandidaten voorgesteld voor het regiobestuur , we doen
een oproep , zelfs later in het seizoen kan dat nog , dan kunnen we steeds overgaan tot
coöptatie .
Het huidige bestuur vraag en krijgt van de algemene vergadering de machtiging om
verder te besturen .

Varia
Brabo Denderbelle vraag om in de toekomst toch meer wedstrijden te plannen in de
reguliere competitie , ze vinden dat ze te weinig spelen . en dat daardoor spelers
afhaken , HC Aalst en HC Eeklo is de zelfde mening toegedaan
De competitieleider geeft een overzicht van der meest voorkomende fouten op
wedstrijdformulieren , de meeste dingen zijn vergetelheden kleuren ,
aansluitingsnummers , terrein afgevaardigde , bij de senioren , onleesbaar , fout
aansluitingsnummer .

Controle van de aanwezigen
Alle clubs van bij de start zijn nog steeds aanwezig , De voorzitter sluit de
vergadering en doet nog een oproep om in te schrijven voor de workshop .

