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Raad van Bestuur VVB 22 februari 2013 - 19.00u 
EVC Vilvoorde 

E X T E R N  
 

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

Commissies: Koen Hoeyberghs (topsportcoördinator), Geert De Dobbeleer 
(sporttechnisch coördinator), Swa Depelchin (jeugd), Gilbert 
Moorthamer (ontmoetingen), Johan Callens (scheidsrechters)  

Verontschuldigd: Johan Van Riet,   
 

1. Inzage dossier 
 
2. Commissies 
Topsportcoördinator 
Vergadering met gemeente:  
- positieve vergadering voor uitbreiding infrastructuur TSV en mogelijkheid 

beachveld 
Vergadering met provincie: vraagt meer info 
Nationale teams: 
- Dominique en Geert bezig met samenstelling technisch kader per team. 

Ongeveer zelfde lichting als vorig jaar 
- Jeugd kwalificatie WK: programma is klaar en ambitieus, binnen budgettaire 

middelen 
- TSV heeft nu reeds 10de meisje die zich akkoord verklaard voor deelname 
- Jongens: minder ingeschreven 
- Volgend jaar: 4 teams in competitie 
- Half maart doorgeven aan Guy en Julien voor 1ste provinciale in Vlaams-Brabant  
Doorgestuurd document over talenten/begeleiding-uitstroom- en instroomproject: 

Koen licht uitgewerkt voorstel toe: 
- doel: op termijn meer regio projecten (ook andere provincies) om speelsters te 

motiveren om naar TSV te komen 
- een speler/speelsters, met een ‘Topsportschool-club Statuut’ kan zowel deel-

nemen aan de wedstrijden en trainingen van de Topsportschool als de club en 
zoverre dit in overeenstemming is met het Algemeen Topsportconvenant. 
Bijkomende trainingen in de week (maandag tot vrijdag) kunnen alleen in deze 
context en bij clubs die voldoen aan de criteria van het charter ‘High Potentials’ 

- is een sluitende overeenkomst: blijven bij TSV maar kunnen ook bij club spelen. 
- bekijken dat de verschillende clubs, die willen meewerken, niet op verschillende 

data/momenten in weekend spelen 
- vandaag een beslissing nemen, want moet mee opgenomen worden in 

reglement. Document door sturen naar commissieverantwoordelijken. Moet 
overleg gepleegd worden. 

- de aanleiding van dit voorstel was het feit dat verschillende eredivisie ploegen 
zich benadeeld voelen omdat leerlingen die nog in de Topsportschool zitten bij 
Kieldrecht meetrainen en meespelen in een opleidingsproject onder 
begeleiding van een trainer van de federatie. Door het voorstel komen al de 
ploegen in aanmerking die aan de criteria voldoen. 

- principe werd voorgelegd aan DB en discussie met Gent.  
- kan RvB achter het project staan? stemming over basisprincipe: voorstel 

meerderheid tegen minderheid goedgekeurd. Koen zal het voorstel aanpassen 
in die zin dat het nog meer duidelijk wordt uit de tekst dat al de clubs kunnen 
deelnemen die aan de criteria voldoen.  

- Verantwoording naar overheid. ABCD-commissie beslist wat voorwaarden 
moeten zijn.  

 

mailto:vvb.secretariaat@skynet.be
http://www.volleyvvb.be/


  

 Verslag Raad van Bestuur VVB 22/02/2013 2 

 
Sporttechnisch coördinator 
Budgetten van Bloso: voor dossiers die voor ondersteuning aan overheid voorgelegd worden 
- Basisopdrachten werden goedgekeurd 
- Facultatieve Opdrachten, gelinkt aan Basisopdrachten (jeugdsportfonds en prioriteiten) werden 

ook goedgekeurd 
- Prioriteitenbeleid: sportparticipatie bij jeugd 
- Basisopdracht 3: opleiding van technisch kader: 1ste EVK procedure akkoord verklaard  
- Basisopdracht 4: begeleiding clubs: interessante bijscholing rond vrijwilligersbeleid is op 21/02 

doorgegaan. 25 deelnemers waren aanwezig. 
- Basisopdracht 5 Promotie: zondag mooie finale Beker van België: met integratie van 

jeugdsportfonds. Proficiat aan Etienne en zijn team voor de organisatie  
 
Ontmoetingen 
04-05/05: stage jeugdploeg in EVC. Finale Vlaamse Jeugdbeker en Vlaamse Beker seniors: kan 
daarom niet doorgaan in EVC uitwijken naar andere locatie. Aalter is bereid om organisatie op zich 
te nemen. 
VVB-jeudeindronden: Limburg: gaat door in Diepenbeek-Demerstrand. Club: Gems Diepenbeek 
Schorsing: Gilbert licht toe: 
- stemming: Meerderheid tegen minderheid goedgekeurd: schorsing vervalt wegens procedurefout, 

maar de ontvangen gele kaart in december blijft behouden  
RvB KBVBV heeft goedkeuring gegeven dat eind 2013-2014 2 kampioenen 1ste VVB stijgt naar 1ste 

nationale 
Aanvraag beachtornooien: moeten door verantwoordelijke beachcommissie goedgekeurd worden 
 
Jeugd 

Positief nieuws: binnen VVB-jeugdcommssie sluiten de rangen zich en projecten komen meer en 
meer naar boven 

Provinciale trainers in Antwerpen: 
- goede ontvangst 
- hopelijk voor zo’n gelegenheden meer opkomst.  
- Dominique heeft 1ste keer gesprek met Provinciale trainers gehad zodat van bovenuit ook 

interesse is voor werk in provincie.  
- Rik Luyten heeft de nieuwe technische zaken van IPJOT naar voor gebracht 
Jeugdsportfonds: uitreiking labels: zeker voor herhaling vatbaar 
Reglement 2-2: is identiek hetzelfde, enkel data aangepast. Goedgekeurd 
Benaming jeugdcategorieën (reeksen): 
- in alle andere sporttakken: (vooral voetbal, basket, …) U-…(under-…)  
- in CEV bevatten alle communicatie ‘geboren onder …’ Europese instructies zullen komen, 

wachten op CEV-normen, ook voor gelijktrekken van leeftijd voor jongens en meisjes. 
- baseren op leeftijd tellend vanaf 01/01/2012 
Vernieuwde competitie. 
- Jeugdcommissie heeft onderzoek gedaan met gesprekken met clubs, toptrainers en trainers lager 

niveau en heeft met werkgroep en clubs uiteindelijk een bepaald compromis (idee) bekomen: 
o is provincie overstijgend,  
o openstellen voor scholieren, kadetten en miniemen 
o voorstel benaming: Vlaamse Jeugd Championleague.  

- Concrete inhoud:  
o 3 tornooien in de 3 vakanties (herfst-, kerst- en paasvakantie).  
o na 3 tornooien is kampioen gekend voor ticket naar Belgisch kampioenschap.  
o alle andere (provinciale) tornooien blijven ook behouden.  
o indien veel ploegen inschrijven voor bepaalde categorie: 2 reeksen maken (volgens 

geografische ligging) 
o voor afvaardiging nationale jeugdkampioenschappen: winnaar provincie en winnaar Vlaamse 

Jeugd Championleague 
- probleem kalender wordt opgelost: data Vlaamse Jeugdbeker zal dan wegvallen, zijn geen 

weekends genoeg 
- kostprijs: is afhankelijk van aantal inschrijvingen. 
- organisatie kan door club. Indien meerdere kandidaten: werken met rotatiesysteem/loting. Nog 

verder uitwerken. 
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- Gilbert heeft voorstel aan ontmoetingscommissie voorgelegd: zij kunnen zich niet vinden in 
voorlopige voorstel:  
o om organisatorische redenen: 48 tornooien; 288 SR nodig en elk tornooi aanwezigheid van 

iemand voor controle/jury 
o is niet te organiseren of te controleren.  
o wie gaat organisatie doen, wie gaat commissaris zijn. 

- vraag aan voorzitter van provincie om te zorgen dat officiële scheidsrechters aanwezig zijn, zien 
met PK om afgevaardigde als verantwoordelijke en jury te zijn.  

- kan RvB achter principe staan: 
o binnen PK’s bespreken tegen 15/03, anders kan voorstel pas binnen 2 seizoenen doorgaan  
o verder bespreken met jeugd-, ontmoetings- en scheidsrechterscommissie 

- zal een proefjaar moeten worden. Organisatorisch: hinten die oplossing kunnen geven. Indien 
samenwerking met provincies moet dit realiseerbaar/haalbaar worden. Indien niet goedgekeurd: 
blijven met huidig systeem. 

- Gilbert stelt lijst op wat praktisch niet mogelijk is, waar pijnpunten zijn, om oplossing te vinden 
- Gilbert en Swa moeten praktische zaken afstellen en correcte reglement nog uitschrijven. 
- volgende RvB terug op agenda 
 
Scheidsrechters 
Ere-scheidsrechters: alle scheidsrechters weerhouden onder voorbehoud van aansluiting. 
BOIC overleg: 
- in principe tegen mei, zodat zou kunnen gelden tegen volgende competitie.  
- doel: indeling in categorieën met bedragen die voorgesteld worden (beperking dagvergoeding). 
- er is een positief advies van de raad, wetvoorstel moet nog komen.  
- geldig voor personen om wedstrijden in goede banen te leiden, dus geen waarnemers.  
Aanduiding 2de scheidsrechter in 2de divisie zal besproken worden op volgende scheidsrechters-

vergadering. In samenspraak bedoeling om in 2de divisie dames geen 2de scheidsrechters te 
leveren, maar vragen aan PSC om max 3 scheidsrechters ter beschikking stellen  

MVP-formulier: vraag van Julien en Geert om ook scheidsrechters te laten stemmen: Johan verzoekt 
dit weg te laten. Akkoord. 

 
3. EVC 
Vernieuwing energiecontract te bespreken. Ook te rade bij andere leveranciers. 
28/03: fameuse Voka-dag: 
- gaat door in de sporthal. Dus vanaf 16u vrij 
- 3000-tal uitnodigingen verstuurd naar Voka-leden 
Balans 2012 nog niet binnen, boekhoudkantoor nog aan het afsluiten. 
Zonnepanelen: winst: op jaarbasis. Aan electrabel minder te betalen. 
 
4. Verslagen  
RvB 28/12: niets gemeld, dus in orde 
DB 21/01:  
- Ethias: moet geplakt worden, klevers zijn in productie. Controle moet gedaan worden. Is in 

voorbereiding. 
- SBB zal facturatie aanpassen: SBB contract afgesloten na Gerda. Yolande geeft zelf 

gegevens in in boekhouding, dus mindere kost naar SBB toe 
DB 04/02:  
 
5. Secretaris-generaal (secretariaat) 
Statistiek 
Kandidaturen voorzitter VVB:  
- HR zegt dat RvB beslist over ontvankelijkheid en voordracht van kandidaten. 
- kandidatuur Marc Spaenjers: is geen lid van VVB. In HR hfdst 2 art 6: alle leden kunnen via 

aangetekend schrijven hun kandidatuur stellen. In statuten: kandidaten moeten aangesloten zijn  
- Willy C zal maandag brief versturen naar Marc Spaenjers 
- andere kandidaten: geen bezwaren: aanvaard. 
Kandidatuur verantwoordelijke beachcommissie:  
- reeds 3 kandidaturen binnen.  
- kandidaturen kunnen tot 25/02. Voor volgende RvB.  
Ontvangen kandidatuur LCC werd doorgestuurd naar Paul Buyle  
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Juridische reglementen:  
- wanneer klacht word neergelegd door scheidsrechter of wedstrijdcommissaris dient geen remgeld 

te betalen: staat niet vermeld in juridische reglementen.  
- aandringen aan Juridische commissies om reglement te controleren en aan te passen. 
Automatisatie 
- voorstel doorgegeven. Staat ook ter beschikking voor provincies.  
- vergadering voor provinciaal advies; 
- integratie competitie en scheidsrechters, met gegevens vanuit ledenprogramma. 
- RvB akkoord om door te gaan. 
Herk-de-Stad: wordt besproken 
Ethias 
- vergadering met alle nodige partijen. Discussie met Liga. 
Achel 
- beslissing RvB: zoals in reglementen staat moeten 3 personen de bestuursfuncties waarnemen. 
Laattijdige transfer: wordt besproken 
ONLI:  
- bedrijf in hockeywereld actief.  
- biedt aan clubs programma om leden, boekhouding, … te doen.  
- Stadium om uit te zoeken. Koppeling aan bestaande administratie. Opletten niet in 2 systemen 

moeten inbrengen. 
Ortec: bezig met datavolley, elektronisch blad. 
CND:  
- indien ingevoerd: bepaalde connectie met VVB (ledenbestand). 
- bepaalde kost om connectie. Met Kevin wat kost en kost reëel? 
Securex: 
- firma type sociaal secretariaat: voor voetbal naar alle clubs om voor clubs administratie te doen 

i.v.m. rsz ed. 
- vraag aan securex of zij dit ook doen? Van securex ontvangen en opgevraagd wat kost  
 

6. Financiën  
Algemene Vergadering: 
- begroting 2013: aangepast, voor ontvangen bijkomende subsidies 
- 08/03: bijeenkomst met provinciale financiële verantwoordelijken 
BTW-plicht: 
- VVB als federatie BTW-plichtig 
- ook organisaties beach zijn verplicht BTW te betalen 
- aanbestedingsbedrag jeugdeindronden: wordt besproken 
Gisteren Lottorekening getekend. Betaling naar provincies kan doorgevoerd worden. 
 

7. KBVBV 
Maandag vergadering: agenda ter plaatse door secretaris-generaal opgemaakt: 
- internationaal transfers:  

 vraag van Brussels gewest om rekening te houden met niveau’s (lagere geklasseerden)  

 alles elektronisch, club is zelf verantwoordelijk 
- Trainersclinic: erkenning van wederzijdse clinics  
- BTW 
Algemene Vergadering op 02/05 
- lijst afgevaardigden zal opgevraagd worden. 
- Willy B heeft zijn kandidatuur als voorzitter gesteld en vraagt de RvB VVB om steun   
 

8. Varia 
Verslagen commissies: onder punt ‘verslagen commissies’ op agenda plaatsen om goed te keuren. 
- trainersfederatie: goedgekeurd 
Kandidatuur voorzitter: vraag aan kandidaten om RvB te laten weten wat toekomst, beleid, visie is. 
 

9. Intern beleid en personeel 
 

Volgende vergadering Raad van Bestuur vrijdag 15 maart 2013 – 19u00  
 

Verslag, Karin Verlinden 
05/03/2013 


