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Bijzondere Raad van Bestuur VVB 5 april 2013  
19.00u - EVC Vilvoorde 

E X T E R N  
 
Aanwezig: Jean-Paul De Buysscher, Willy Corbeel, Luc Pepels, Georges Declercq 

(in vervanging van Etienne Mertens), Hubert Grootaers, Willy Loverix, 
Pierre Vingerhoets, Marc Biebauw (als 2

de
 bestuurder Oost-Vlaanderen) 

Guy Juwet, Julien Van Brusselen, Johan Van Riet, Willy Scherrens, 
Karin Verlinden (verslag) 

Verontschuldigd: Etienne Mertens, Patrik Laurijssen,  
 
JPDB verwelkomt iedereen op de bijzondere Raad van Bestuur. Voor het eerst in 20 
jaar niet met Willy Bruninx als voorzitter. Het is nu tijd om hand aan de ploeg te 
stellen. Vandaag zal o.a. het Dagelijks Bestuur samengesteld worden. Het komt er op 
aan dat we allemaal werken voor Volleybal en in dezelfde richting rijden. Laat 
vooroordelen varen en sta open te vernieuwen om de continuïteit te verzekeren. Het 
opgemaakt beleidsplan is bepalend voor 4 jaar en we moeten proberen de 
verwachtingen aan te pakken, er aan werken om vooruit te gaan. 
 
1. Verkiezing ondervoorzitters: 
Statutair zijn 2 ondervoorzitters voorzien: 
- met specifieke taken 
- zij moeten lid zijn van RvB en worden verkozen door RvB 
- gewoonte zou zijn dat de voorzitter een voorstel doet voor 1

ste
 en 2

de
 

ondervoorzitters, maar Jean-Paul heeft dit niet gevonden in de statuten of 
reglementen: 

- voorstel van voorzitter wordt toegelicht:  
o 1

ste
: Johan Van Riet: heeft in verleden ervaring met competitie 

o 2
de

: Guy Juwet: had voorkeur in opdracht in taken van 2
de

 ondervoorzitter 
- Vraag aan de RvB om voor die 2 personen te stemmen: 2 onthoudingen, 10 voor 

o geheime stemming Johan Van Riet: 8 voor, 3 tegen, 1 onthouding. Met 2/3
de

 
meerderheid van stemmen verkozen 

o geheime stemming Guy Juwet: 9 voor, 3 tegen. Met 2/3
de

 meerderheid van 
stemmen verkozen 

 
2. Delegatie VVB naar EVC 
Statutair bepaald zodra delegatie VVB verkozen is, moet delegatie EVC opnieuw 
‘her’bevestigd worden. 
Door benoeming van Jean-Paul als voorzitter VVB voldoen 2 provincies niet meer 
aan de verplichting volgens VVB-regelgeving om één persoon af te vaardigen in rvb 
EVC. (In casu West-Vlaanderen (aangezien Godfried geen PK-lid meer is in West-
Vlaanderen) en Oost-Vlaanderen) 
Voor iedere provincie te bespreken en voor te bereiden ter bespreking op volgende 
RvB wie als vertegenwoordiger vanuit de provicnie gedelegeerd wordt naar EVC. Dit 
kan iemand uit RvB VVB of iemand voorgesteld vanuit PK zijn. 
 
3. Kandidatuur Willy Bruninx als voorzitter KBVBV 
Raad van Bestuur steunt de kandidatuur van Willy Bruninx 
 
4. Ere-voorzitter Willy Bruninx 
In verleden werden ere-voorzitters aangeduid: Jozef Picard en Roger Sneyers 
Voorstel Willy Bruninx als ere-voorzitter te benoemen, wegens lange staat van 
‘dienst’, wordt aanvaard. 
Willy C zal Willy B verwittigen 
 
Website aanpassen: 2 ondervoorzitters en ere-voorzitter 
 

mailto:vvb.secretariaat@skynet.be
http://www.volleyvvb.be/
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5. VVB-jeugdcompetitie 
Voorstel van Swa wordt niet volledig ondersteund door ontmoetingscommissie. 
Gisteren heeft Jean-Paul met Swa, Gilbert en Johan C samen gezeten om praktische bezwaren 

vanuit LOC af te toetsen en bekijken wat aanvaardbaar kan zijn voor LOC 
- competitie te spelen de laatste zondag van de respectievelijke vakanties is de laatste toegelaten 

dag voor de organisatie van het tornooi. De tornooien kunnen bijgevolg ook op weekdagen tijdens 
die vakantie, als op week- of weekenddagen buiten de vakantieperiode georganiseerd worden mits 
akkoord tussen organisator en de ploegen 

- puntentelling: bedenking Jean-Paul: puntentelling kan geen beslissing vormen om al dan niet te 
organiseren.  

- doel: iedereen kwalitatief te laten spelen. 
- vraag om de inschrijvingsperiode langer dan 15/05 (vb 30/05), zodat clubs dossier kunnen 

doornemen en beslissen of zij zullen deelnemen. 
- na 1

ste
 georganiseerd seizoen evalueren en bijsturen 

- vraag: in hoeverre aangeduide scheidsrechters ter plaatse kunnen betaald worden 
Na discussie meenemen op PK en volgende RvB beslissing opgeven 
- om op PK te brengen: allemaal over hetzelfde document beslissen. Jean-Paul zal het document doorsturen 
- bedoeling tornooivorm: inbreng van clubs: competitiekalender krijgt terug ruimte. 
- club bepaalt zelf: om in te schrijven. Voornamelijk kwaliteit verhoging voor jeugd, door verschillende 

wedstrijden tegen elkaar te spelen 
- in tornooi: op 1 dag verschillende wedstrijden te spelen i.p.v. 1

ste
 wedstrijd op een avond in de 

bekercompetitie. Clubs van Limburg en West-Vlaanderen zullen voor tornooien misschien wel 
inschrijven, wat nu voor de jeugdbeker miniem was. 

- jeugdbeker bestaat al. Clubs die meededen aan jeugdbeker willen dit misschien liever behouden.  
- voorstel scheidsrechterskosten per tornooi. 
- wie blijft verantwoordelijk: provincie of jeugdverantwoordelijke? Scheidsrechter kan niet !! 
Jeugdcommissie en ontmoetingscommissie komen opnieuw samen om uit te werken. Bij groen licht 

wordt ook het document opgemaakt. 
Meenemen naar provincie en bespreken: 
- organisatie aanbieden of niet.  
- met of zonder jeugdbeker (initieel bedoeling te versmelten). 
 

6. Varia 
Wijziging internationale spelregels: Philip Berben op congres in Lausanne: 
- arbitrage: bovenhands receptioneren: wordt verder bestudeert en niet toegepast 
- Euro League wedstrijden zullen gebruikt worden als testcase voor nieuw puntensysteem: tot 21 en 

1 TTO. Motivering?? Door FIVB gevraagd aan CEV en CEV test uitvoeren. 
L 650: wordt toegelicht 
VSF gaat overlegmoment organiseren voor federaties i.v.m. toekomstige werking in kader van provincies 

geen subsidies meer toekennen, maar via federatie: Willy C, Luc en Geert zullen verslag uitbrengen 
Volgende RvB: Medical Joker: uitbreiding tijdens competitie. Karin zal nieuw voorstel voor volgend 

seizoen doorsturen ter bespreken 
Vraag om CND om naam Liga te geven. Geen bezwaar 
 

Volgende vergadering Raad van Bestuur vrijdag 26 april 2013 – 19u00  
 

Verslag, Karin Verlinden 
09/04/2013 


