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Raad van Bestuur VVB 15 maart 2013 - 19.00u
EVC Vilvoorde
EX T E R N
Aanwezig:

Willy Bruninx, Willy Corbeel, Luc Pepels, Etienne Mertens, Patrik
Laurijssen, Hubert Grootaers, Jean-Paul De Buysscher, Pierre
Vingerhoets, Guy Juwet, Julien Van Brusselen, Johan Van Riet, Willy
Scherrens, Karin Verlinden (verslag)
Commissies: Koen Hoeyberghs (topsportcoördinator), Geert De Dobbeleer
(sporttechnisch coördinator), Swa Depelchin (jeugd), Gilbert
Moorthamer (ontmoetingen),
Verontschuldigd: Willy Loverix, Johan Callens (scheidsrechters)

1. Inzage dossier
2. Commissies
Topsportcoördinator
Campagnes voor nationale ploegen zijn klaar, binnen budget werd ruimte
behouden
TSV: volgend jaar:
- 28 meisjes, effectief die binnen criteria vallen.
- jongens: 4 à 5 bij, totaal een 21-tal
- in Leuven: 18 à 19 in 1ste graad
- aantal jongens is gedaald laatste 4 jaar, dus instroom is ook minder. Volleybal
bij jongens zien te verhogen
Vraag: dossier Topsportschool-club statuut: aangepast zodat alle clubs kunnen
intekenen.
Leerlingen worden elk jaar geëvalueerd.
Onderhoud met college: evaluatie: zeer positieve vergadering; goede
samenwerking; geen opmerkingen
Sporttechnisch coördinator
VTS:
- nieuw beleidsplan voor periode 2013-2016
- generiek competitiesysteem: over federaties heen wat als competentie hebben
om aan criteria te voldoen. VVB wordt als 1ste doorgelicht
Volley Proms:
- organisatie staat op punt met dank aan Swa, Julien en Anne
- uitnodigingen vertrekken volgende week
- gaat door in Salons de Romeree in Grimbergen
- het Laatste Nieuws: zal Volley Proms verder ondersteunen als partner
Ontmoetingen
Competitiereglement VVB: Gilbert overloopt de wijzigingen
- 2.3.1. … Spelen met meer dan 12 spelers is eveneens een onrechtmatige
deelname. In reglement plaatsen, omdat het op divisieniveau toch gebeurd
- 2.3.3.4 … i.v.m. lokaal scheidsrechters: zonder veel lawaai: rustige plaats, niet
bv. inkom sporthal
- benaming kadet, … aanpassen zoals CEV-teksten
- 3.7: nog niet geweten of TSV inschrijft, wijzigen naar: als TSV-ploeg inschrijft
zal deze als 13de ploeg deelnemen.
- 3.7.1 en 2. stijgen en dalen: afhankelijk van nationaal
- benodigdheden:
o nummers mag tot 20 internationaal. 18 mag behouden blijven, maar mag
afwijken.
o flessen water in gesloten verpakking: toevoegen: (geen glas), verwijderen:
kunststof
- 6.1. scheidsrechters: besproken met Johan Callens en zou voorleggen op
LSC. Gilbert kent resultaat niet.
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7.2.4 in nationaal competitiereglement andere tekst, komt op zelfde neer. Tekst nationaal
competitiereglement nemen
- 9.8: n.a.v. internationaal reglement
- 10. Kalender: enkel Vlaamse Jeugdbeker: nog niet gekend, andere data zoals reeds eerder
goedgekeurd
Nationale jeugdkampioenschappen: Julien overloopt de wijzigingen
- 4b2 coach … indien hij … moet weg
- wordt dinsdag voorgelegd KBVBV
Liga reglement: Julien overloopt de wijzigingen
- Benaming: Ethias Volley Ligue Heren
- Data: afhankelijk van dinsdag goedgekeurd
- 2.1: voorkalender: akkoord indien geen rekening moet gehouden worden met andere reeksen
(kalender VVB en provinciaal hebben voorrang)
- Bij inschrijving … weglaten
- 2.3.3.1.1: deelnemerslijsten: tekst: ‘bij het ontbreken …’ ook toevoegen bij VVB-reglement
- 3.5.3: speler opgeroepen:
o hoeveel wedstrijden kan een club uitstellen
o voor welke spelers:
o in buitenland wordt competitie niet gewijzigd/uitgesteld bij oproep van speler.
o afwachten dinsdag
- 3.8.2. PO-kalender: kan nog gewijzigd worden afhankelijk van LIGA voorstel
- 4.2. Benodigdheden:
o geen fluitje: kan verwarring leveren
o nummering 1 tot 20
- 6.1.2.2. en 6.4; FOD-financiën i.p.v. belastingen
- 6.5. Spoedprocedure bijgevoegd (overgenomen van VVB)
- 8. Afwezigheid van competitie leider:
- Opmerkingen meenemen naar KBVBV dinsdag
Nat comp regl:
- bijna zelfde wijzigingen als Ligareglement.
- 2.6.3.verloop wedstrijd: in ereafdeling … weg, stond 2 keer in
- 3.6. stijgen en dalen: Willy B licht toe
o op vraag VVB beide kampioenen stijgen
o Aif 2de voorstel: vanuit ere dames 2 dalers en nationale 2 stijgers
- 3.7; Competitie ere dames PO: zoals gevraagd PO formule van CND
- zoals destijds dubbele affiliatie niet in reglement opgenomen werd, ook nu het voorstel van Koen
i.v.m. Topsportschool-club-statuut doorgeven aan clubs, maar niet in competitiereglement zetten
Beker van België
- CEV-systeem
- 6.7. wedstrijdenuren: toevoegen: wedstrijduren voor finale wordt later bepaald.
- 13. FF ploeg in finale: aan passen, want zou veel meer schade tot gevolg, clausule: uitsluitsel
voor 2 jaar deelname in BvB, bespreken op RvB KBVBV
Anorama: VVB staat achter anorama
Jeugd
Vlaams jeugd Champions League:
- resultaat PK: Limburg: akkoord; West-Vlaanderen: nog te bespreken (geen PK gehad);
Antwerpen: niet voor, blijven bij jeugdbeker; Vlaams-Brabant: voor; Oost-Vlaanderen: uiteindelijk:
Gilbert en Marc Biebauw: praktische problemen zoals vorige keer uitgeschreven: jury niet
opgelost te geraken en iedereen moet tegen iedereen kunnen spelen: ofwel inschrijven bij VVBcompetitie ofwel bij provinciale competitie.
- Swa is adviezen blijven inwinnen. Contact met Johan Callens: nu neemt hoofdscheidsrechter jury
op zich ter plaatse, beslissing van die dag. Vorige keer niet bepaald, nu wel.
- Swa licht nieuw systeem toe.
o stimulans dat jongens op goed niveau kunnen spelen. Meer wedstrijden en hoger niveau.
o uiteindelijk zullen genoeg ploegen deelnemen en kan gekeken worden welke ploeg in welke
reeks (niet te lang onderweg, niet te belastend).
o inhoudelijk alles besproken
o clubs akkoord met zo’n systeem.
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als goedgekeurd wordt: zal een infoavond doorgaan voor ploegen die willen deelnemen.
vraag: verplicht aan 3 tornooien deel te nemen. Sommige clubs hebben hiermee problemen
wegens andere verplichtingen tijdens de vakanties. Voorstel: meer ruimte geven en 4de vakantie
mee integreren en de clubs de 3 beste puntenaantallen bijeen tellen.
1 scheidsrechter: voor jeugdeindronden: ook zo aanpassen: nu bij junioren en scholieren verplicht
2 scheidsrechters. Enige reden: financieel voor clubs te minderen. Per tornooi 6 scheidsrechters
nodig.
OV: poging zwart circuit weg te halen: als alternatief een VVB-jeugdcompetitie
principe goed te keuren.
o als provincies niet kunnen meewerken is het niet haalbaar voor komend seizoen.
o ontvangen nieuw voorstel terug te bespreken in PK’s.
o antwoord provincies: tegen 20/04 en 26/06 op RvB beslissen.
met jeugd-, ontmoetingen- en scheidsrechtersverantwoordelijken samen te zitten om
reglementering op te maken.

Scheidsrechters
Geen punten doorgegeven.
Etienne geeft een kleine mededeling n.a.v. afscheid van Willy B. Raadzaam nu afscheid te
nemen i.p.v. op Algemene Vergadering. Willy B ontvangt een kleine attentie
3. EVC
Folder:
- felicitaties voor de vernieuwde folder EVC
- vorige uitgeput dus te vernieuwen. Sluit aan wat op de website te vinden is.
- begin volgende week digitaal.
Op 28/03:
- VOKA met bedrijven.
- mogelijkheid om publiciteit te maken voor EVC en VVB (Geert)
- Guy zal inschrijvingen doorgeven
Subsidie voor vernieuwing verlichting sporthal is gestort.
4. Verslagen
RvB 22/02:
DB 18/02:
DB 04/02:
Verslagen commissies:
Bepaalde commissies nemen standpunten niet conform het beleid/visie van de VVB
Trainersvergadering: wijzigingen: nota dat voorstel wordt neergelegd.
Wilfried Van Mol: vraagt e-mailadressen van leden Oost-Vlaanderen. Kan niet wegens wet op de
privacy. Wel om ‘info’ vanuit federatie te versturen of op de website te plaatsen
5. Secretaris-generaal (secretariaat)
Statistiek
Algemene Vergadering:
- delegaties opgevraagd, sommige reeds ontvangen
- procedures voor goedkeuringen jaarverslagen en verkiezingen i.s.m. Pierre opgemaakt
- indien kandidaat voorzitter zich ter plaatse nog wil voorstellen mag dat, maar in beperkte tijd.
Kandidatuur verantwoordelijke VVB-beachcommissie:
- Rik Donckers is verkozen als verantwoordelijke VVB-beachcommissie.
- de nodige brieven zullen maandag verstuurd worden.
Connectie elektrisch wedstrijdblad met Ortec.
Beachaansluitingen: alle leden van de VVB, aangesloten als speler indoor competitie moet geen
extra verzekering betalen. Individuelen, niet-spelers, niet aangesloten spelers moeten wel
beachlicentie aanvragen.
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6. Financiën
Clubs met schulden:
- Willy C licht lijst toe met vraag aan provincies om de clubs te contacteren
- wat met leerlingen TSV die schulden niet betaald hebben?
Bijeenkomst financiële bestuurders provincies: Luc licht toe
- samenkomst: donderdag 21/03 om 19.00u.
Uitgenodigd door Paul Rowe om dinsdag naar Bloso te gaan. Luc licht toe.
7. KBVBV
Algemene Vergadering KBVBV:
- afvaardiging Etienne, Willy C, Luc, Pierre, Guy, Willy S, Hubert, Jean-Paul
- gaat door op donderdag 02/05 om 18u in EVC
8. Varia
Beach: Johan overloopt wat gebeurd is met Beachvolleybal afgelopen maanden:
- Nationale beachcommissie
- VVB-beachcommissie: Limburg nog iemand afvaardigen voor beach.
- technische cel beachvolleybal: nieuw vanuit topsport is VVB-materie
- punten uitgewerkt/in voorbereiding: Johan licht toe aan hand van PowerPoint Presentatie:
o voorlopige locatie en kalender Bel Beach
o schema
o reglement af. Nog enkele punten in het Frans te vertalen.
o ook nog VVB-beach finale
o deelnemers/inschrijvingen: afgedekt
Volgende vergadering Raad van Bestuur vrijdag 26 april 2013 – 19u00
Verslag,
Karin Verlinden
18/03/2013
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