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Confédération 
Européenne  
de Volley-ball 

Met de steun van Bloso 

Erkend door  
het Belgisch 
Olympisch en 
Interfederaal 
Comité via 
KBVBV 

Fédération 
Internationale 
de volleyball 

KBVBV 
Koninklijk Belgisch 
Volleybal Verbond 

Raad van Bestuur VVB 18 januari 2013 - 19.00u 
EVC Vilvoorde 

E X T E R N  
 

Aanwezig: Etienne Mertens, Willy Corbeel, Luc Pepels, Patrik Laurijssen, Hubert 
Grootaers, Willy Loverix, Jean-Paul De Buysscher, Guy Juwet, Julien 
Van Brusselen, Johan Van Riet, Willy Scherrens, Karin Verlinden 
(verslag) 

Commissies: Koen Hoeyberghs (topsportcoördinator), Gilbert Moorthamer 
(ontmoetingen), Johan Callens (scheidsrechters)  

Verontschuldigd: Willy Bruninx, Pierre Vingerhoets, Geert De Dobbeleer 
(sporttechnisch coördinator), Swa Depelchin (jeugd)  

 

1. Inzage dossier 
 
2. Commissies 
Topsportcoördinator 
EK kwalificatie:  
- jongens jeugd: geplaatst voor EK. Goede campagne. Gedreven. Top 8 moet 

haalbaar zijn. Programma wordt uitgewerkt en Luc zal bekijken wat kan. 
- meisjes jeugd: zeer goede selectie. Zaten in een zeer zware poule, hebben 

heel goed gespeeld. Wit-Rusland is een zeer sterk team. Voeding gaf 
traditioneel problemen. Sfeer was behoorlijk. Meisje in ziekenhuis. Hubert zal 
verslag doorsturen. 

- junioren: enkel de1ste geplaatste naar WK. Zal niet evident zijn.  
TSV:  
- rekrutering: 1ste graad afgelopen. Kijken wat mogelijkheden zijn. Iedereen die 

geselecteerd is, wil komen. Zekerheid voor instroom 2de en 3de graad.  
- volgend schooljaar veel meer meisjes dan jongens. 
Nationale ploeg vrouwen: 
- opportuniteit om in te schrijven in Euro League met Nationale ploeg vrouwen. 

Is een zware poule. Final four zou moeten behaald worden.  
- gekwalificeerd voor EK. Behalen van top 8 of 10 moet mogelijk zijn. 
Beleidscommissie Bloso:  
- TSV: wijziging: aantal schoolrichtingen zouden verminderen. Zou kunnen 

problemen geven. Mogelijkheid: werken met basis lessenpakket en te kiezen 
opties.  

- inzetten op seniors en op een gezonde manier zoveel mogelijk doen om te 
kunnen realiseren met junioren en jeugd. Deelname aan EK is een 
meerwaarde, maar is voor een speler/speelster niet echt nodig om de top te 
halen. 

Jeugd olympische spelen beach: aan KBVBV doorgegeven. Wordt nu via VVB 
geregeld. 

Verslag jeugdconclaaf:  
- vanaf dit jaar selectietrainingen niet meer apart, maar i.s.m. provincies.  
 
Sporttechnisch coördinator 
verontschuldigd 
Beker van België:  
- al 4000 kaarten verkocht. 
- scheidsrechters mogen vroeger komen of blijven, maar moeten dit zo snel 

mogelijk doorgeven aan Etienne. 
 
Ontmoetingen 

Reglement Vlaamse Beker: Gilbert haalt gewijzigde punten aan. 
- strafpunten: kan pas aangepast worden indien goedgekeurd CEV. 

mailto:vvb.secretariaat@skynet.be
http://www.volleyvvb.be/
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Reglement Vlaamse Jeugdbeker:  
- Swa heeft gevraagd dit niet te bespreken, want n.a.v. conclaaf is er een ander voorstel om uit 

te werken. Zal dus niet meer haalbaar zijn voor volgend seizoen.  
- Gilbert wil met Swa samen zitten om te zien wat kan en wat niet.  
- Gilbert zal data voorstellen. Etienne en Johan zullen dan ook aanwezig zijn. 
Organisator jeugdeindronden Limburg is nog niet gekend. 
2 VVB-kampioenen laten over gaan naar nationale afdeling: wordt besproken op KBVBV op 31/01. 

Was vorige keer voorgesteld. 
Discussie: internationale transfers: geldt voor VVB en provincies. Transferperiode spelers in clubs 

aangesloten bij VVB: tot 31/12. Dossier voor internationale transfers in gang voor 15/01. Dus 
speler mag aantreden. 

Met welke ploegen zal TSV inschrijven: reglement tegen volgende RvB. Koen zal trachten ten laatste 
15/02 iets te laten weten. 

Melding: nationale Jeugdkampioenschappen gaan door in Turnhout. Zaal werd gecontroleerd en in 
orde bevonden. 
 
Jeugd 

Verontschuldigd 
Verslag te bespreken in aanwezigheid van Swa 
 
Scheidsrechters 
Bijkomend ontslag ontvangen van een scheidsrechter en vraag van een scheidsrechter om de” 

rest van het seizoen op inactiviteit. 
Klacht van scheidsrechter niet uitgenodigd: betrokken scheidsrechter opgebeld en beslist geen 

beroep in te dienen. 
Vraag van Johan om te bezinnen over feit dat het opportuun is geen scheidsrechter in juridische 

commissies op te nemen  
Nieuwe spelregels gaan in voege vanaf de maand mei 2013. Scheidsrechter tot april volgens 

oude regels arbitreren, dan direct beginnen met nieuwe regels. 
Onkostennota’s waarnemers. Opsturen naar waarnemers ter ondertekening en dan uitbetalen. 
IPJOT:  
- is een ideale manier om scheidsrechters de kans te geven een opleiding te krijgen.  
- blijkbaar probleem met coach van Oost-Vlaanderen. Marc Biebauw zal op PK brengen. 
 
3. EVC 
Bedrijvendag: Guy geeft info 
- n.a.v. viering EVC, in kader van stimuleren huur zalen, centrum, … wordt speciaal event voor 

bedrijven georganiseerd, i.s.m. VVB, cafetaria en Fyzix, op een donderdag of vrijdag: 
voorlopige voorziene data 28/02 of 01/03 

- kamer van koophandel werd gecontacteerd 
Berging sporthal: 
- opportuun samen te zitten met Koen aangaande de berging: is weer te klein. Te pas en onpas 

worden tribunes buiten gezet.  
- Pol Cambre en Godfried Deloddere zullen inventariseren. EVC zal zelf alles nakijken wat er is, 

wat waar plaatsen en wat niet meer gebruikt wordt zal naar containerpark gebracht worden.  
- rekening houden dat nog een vloer bijkomt. 
- op het Dagelijks Bestuur met Koen bespreken 
Guy is bezig een gezamenlijk intern veiligheidsevacuatieplan op te maken. Internaat heeft reeds 

een noodplan. 
 
4. Verslagen  
RvB 28/12: geen vragen 
DB 07/01  
 
5. Secretaris-generaal (secretariaat) 
Statistiek 
Clubs met schulden: is in orde gekomen. Alle clubs hebben betaald 
- volgende facturatie werd verstuurd. Er zijn geen boetes op factuur opgenomen. Facturatie 

boetes zullen zo vlug mogelijk doorgestuurd worden naar clubs. 
- Herk-Hakala: werd besproken 
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Aanpassing administratief reglement:  
- hoofdstuk 6 artikel 11 paragraaf 3-3: juist niveau moet op vergunning vermeld staan. Staat niet 

echt in administratief reglement. Principe is in orde, maar bewoording laten aanpassen. Jean-
Paul vraagt uitleg i.v.m. bestaande niveaus. Luc licht toe.  

- hoofdstuk 8 artikel 6: procedure facturatie die gevolgd wordt.  
Ethias contract:  
- stilaan in eindfase waarbij laatste puntjes besproken zijn.  
- voor provincies: melding op website. Eventueel zal op eindronden in provincie spandoek of 

vlag moeten gehangen worden.  
- voor Liga afdeling zal sticker Ethias geplakt worden, zal Ethiasliga noemen. 
- 11/02: ondertekening contract.  
Automatisatie VVB-administratie:  
- overleg met verantwoordelijken competitie en scheidsrechters om zaken te integreren in 

volledige club- en ledenadministratie. Volledig geïntegreerd pakket, met alles op en aan. Alles 
‘gehost’ in 1 systeem. 

- normaal te voorzien tegen begin mei 2013. 2de voorstel: installeren tegen mei 2014. 
Verantwoordelijken competitie en scheidsrechters vinden dit geen probleem.  

- systeem kan ook ter beschikking gesteld worden voor de provinciale competitie, staat in 
voorstel. Prijs te bepalen. Moet onder elkaar gezien worden. Nog ruimte (tijd) om te 
bespreken. Willy C zal verder communiceren en misschien samen zitten met provincies. 

Vraag naar data Algemene Vergadering in de provincies omwille van persoon die pakket wil 
voorstellen voor clubs. Willy C heeft Securex aangesproken of zij dit ook doen met doel om 
clubs te begeleiden.  

‘Medical joker’:  
- zaak nog te bekijken op KBVBV. Bedoeling om advies Raad van Bestuur VVB ook mee te nemen.  
- Julien zal opgemaakte tekst, besproken op Liga vergadering, doorsturen.  
- nu beperkt tot 10/02 en Liga wenst uit te breiden naar PO en PD. Dossier moet gestaafd of 

gewettigd zijn (tegen expertise mogelijk).  
- suggesties: 

 alleen toe te passen tot SBS-speler. Bemerking: wat met jeugdspeler in Liga kan dus niet 
vervangen worden.  

 voorstel enkel beperken bij Liga. Indien toepassen voor Liga, ook voor andere reeksen toestaan. 
- advies voor RvB KBVBV: geen deuren open zetten en behouden zoals nu is (tot 10/02).  
Briefwisseling  
- nieuwe clubs – geen aansluitingen: reglement volgen: betrokken clubs op inactief plaatsen en 

op de hoogte brengen. 
- transfers jeugdspeelsters: werd besproken 
Schutblad Oostende nog niet binnen. Correspondentie naar voorzitter: secretaris is 

ontslagnemend. 
MVP van de trainer: trofee zal overhandigd worden op de proms. 
 
6. Financiën  
Reeds besproken clubs met schulden 
 
7. KBVBV 
Geen Raad van Bestuur geweest, dus geen verslag. 
 
8. Varia 
Beachorganisaties 
- met 4 organisatoren samen gekomen: Leuven, Gent, Kortrijk en Sint-Niklaas. Is positief verlopen.  
- gisteren contact met Kortrijk: heeft wellicht grote sponsor, bevestiging volgende week,  
- 8-tal organisaties zullen vastliggen 
Stop rechtstreekse subsidies aan provinciale federatie: werd besproken 
Inschrijvingen voor Beker van België zo spoedig mogelijk doorgeven. 
 

Volgende vergadering Raad van Bestuur vrijdag 22 februari 2013 – 19u00  
 
Verslag,  
Karin Verlinden 
22/01/2013 


