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Confédération 
Européenne  
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Met de steun van Bloso 

Erkend door  
het Belgisch 
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Interfederaal 
Comité via 
KBVBV 

Fédération 
Internationale 
de volleyball 

KBVBV 
Koninklijk Belgisch 
Volleybal Verbond 

Raad van Bestuur VVB 26 april 2013 - 19.00u 
EVC Vilvoorde 

E X T E R N  
 

Aanwezig: Jean-Paul De Buysscher, Willy Corbeel, Luc Pepels, Etienne Mertens, 
Patrik Laurijssen, Hubert Grootaers, Willy Loverix, Pierre Vingerhoets, 
Nadine Strobbe, 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), Johan Callens (scheidsrechters) 

Verontschuldigd: Guy Juwet  
 

1. Inzage dossier 
 
De voorzitter verwelkomt Nadine Strobbe, nieuwe vertegenwoordiger voor Oost-

Vlaanderen. 
 
2. Commissies 
Topsportcoördinator 
Vraag aan Koen om enkele dossiers toe te lichten. Doel: info door te geven, niet 
te bediscussiëren 
- Koen en Luc geven toelichting over ‘programma nationale ploegen / budget’ 

via presentatie. Conclussie: indien geen bijkomende middelen gevonden zal 
een keuze moeten gemaakt worden om niet meer door gaan met bepaalde 
categorie. Alle ideeën/suggesties voor sponsoring, bijkomende middelen zijn 
welkom 

- Koen licht 2de dossier toe i.v.m. infrastructuur opgestart in Leuven. Uitleg werd 
meegegeven in de bundel. Doel: om team van topsportschool ook in Leuven te 
laten trainen. Ploeg in Liga B zou kunnen trainen, maar niet spelen. Seniors 
krijgen opportuniteit. 

 
Sporttechnisch coördinator 
I.v.m. basisopdracht 3 zijn opleidingen voor trainers gestart. Geert geeft overzicht 

van de opleidingen. 
Professionele DSKO: bedoeling om op korte termijn een halftime of fulltime aan te 

werven. Voorstel Rik Donckers doorgegeven. 
Volleybal Proms: dank aan organisatiecomité. Mooie geslaagde editie 
Media marketing: nieuwe mediapartner: Laatste Nieuws. Samen met Focus TV en 

Sporza om EK tegen Griekenland op 08/06 life te geven. 
Euroleague op TV10 
Flyers en affiches zullen uitgedeeld worden op VVB-jeugdeindronden door VVB-

commissie Promotie en communicatie 
Gratis tickets voor WK koppelen aan kampioenenploegen 
Sponsoring: financieel, TV, materiaal (kledij, …), … 
 
Ontmoetingen 
3 agendapunten onder ontmoetingen moeten besproken worden op RvB KBVBV 
Nieuwe IVS: 5de persoon op bank: op te nemen in reglementering? Advies Johan 

Callens: in reglementering verwijzen naar IVS. Indien niet toepassen: melden 
wat anders is. Misschien beslissing nationaal afwachten. Gilbert zegt dat bij 
toepassing van IVS ook laten gelden in provincies. Advies meenemen naar 
KBVBV. 

 
 
 

mailto:vvb.secretariaat@skynet.be
http://www.volleyvvb.be/
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Jeugd 
Swa nodigt de leden RvB uit naar de komende organisaties. 
Verslag van vergadering VVB-jeugdcommissie, doorgegaan op 24/04, volgt later. 
Jeugdcompetitie: 
- visie jeugdcommissie en ontmoetingscommissie liggen op een ander spoor 
- jeugdcommissie: 

o blijft unaniem bij voorstel mits aanpassing te spelen in vakantie.  
o Antwerpen zegt dat er niet unaniem is beslist. 

- ontmoetingscommissie:  
o geeft voorkeur naar competitievorm naar 3 winnende sets. Clubs beseffen dat ze niet naar 

alle tornooien met dezelfde ploeg kunnen gaan. 
o spreiding VVB-jeugdcompetitie en provinciale competitie. 
o VVB-jeugdcompetitie 1 jaar uitstellen, zodat beter kan besproken worden  
o competitie vorm in 3 periodes: schifting, plaatsing en finale. 

- bespreking in PK’s:  
o Limburg: akkoord met voorstel jeugdcommissie, geen probleem om jeugdbeker te behouden 
o West-Vlaanderen: indien geen consensus tussen jeugdcommissie en 

ontmoetingscommissie, neemt PK WV geen standpunt in: zij moeten samen de VVB-
jeugdcompetitie organiseren.  

o Oost-Vlaanderen: in systeem instappen met zowel jeugdcompetitie en behoud van 
jeugdbeker. Tornooien op zich akkoord, niet akkoord met het pure voorstel, wel suggestie. 

o Antwerpen: tegen en behoud van Jeugdbeker. 
o Vlaams-Brabant: akkoord voorstel jeugdcommissie 
o Luc: niet akkoord, maar: jeugdcompetitie oprichten en jeugdbeker behouden. Clubs die niet 

in staat zijn om aan veel tornooien deel te nemen moet nog kans hebben om VVB-
jeugdbeker te spelen. 

o Willy C: akkoord met voorstel jeugdcommissie 
o resultaat stemming: 5 voor, 5 tegen, 2 onthouden 

- Geert geeft mee dat voor beleidsplan 2013-2016 enkele van de doelstellingen zijn stijging van 
jeugdaantallen en belangrijk kwaliteit van jeugdbegeleiding. Geert opteert daarom de 
jeugdcompetitie te starten, een sterke en uitdagende competitie in kader van werking van 
komende 4 jaar belangrijk.  

- voorstel om zowel jeugdbeker als jeugdcompetitie te organiseren. 
- jeugdcommissie: 

o jeugd is een andere benadering dan seniors, competitie moet anders bekeken worden. 
Jeugd is punt waar VVB niet onderuit kan.  

o wil niet commissies tegen elkaar opzetten en stelt een compromis voor: zowel jeugdbeker 
als jeugdcompetitie laten doorgaan.  

o de aantal te spelen wedstrijden in de beker zijn gigantisch. Door het uitgeschreven systeem 
van de jeugdcommissie wordt de jeugdcompetitie anders ingevuld en is het doel goed en 
veel spelen. Hopelijk met behulp van andere commissies. 

- Jean-Paul zegt: 
o dat het feit, naast de competitie die reeds door de provincies georganiseerd wordt, nog 

ploegen zoeken naar wedstrijden. Al jaren zoeken ploegen elkaar op en er wordt 
georganiseerd, dus zou de VVB dat dan niet aanbieden?  

o standpunten staan tegenover elkaar. Is het mogelijk om vanuit jeugd denkpiste wat beste is 
voor jeugd en ontmoetingscommissie praktische uitwerking. 

o principiële zaak over praktische uitwerking. Problemen zijn nu niet op te lossen, moet 
verder besproken worden. 

- duidelijk punt: jeugdbeker blijven bestaan. Jeugdcommissie kan hier in volgen, maar dan voorstel 
jeugdcommissie voor de jeugdcompetitie: behoud van jeugdbeker en uitgewerkte formule 

- opzet 2008: jeugdbeker en jeugdcompetitie opstarten. Geen jeugdeindronden meer. Winnaar 
jeugdbeker en jeugdcompetitie naar nationale jeugdkampioenschappen. 
o ticket naar nationale jeugdkampioenschappen: 1ste ticket kampioen uit provincies vanuit 

jeugdeindronden, 2de ticket vanuit jeugdbeker. 
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- 2de stemming: Limburg: akkoord; West-Vlaanderen: respecteren wat in provincie besproken: 

akkoord met jeugdcompetitie en jeugdbeker, als beide verantwoordelijken kunnen 
samenwerken voor de organisatie, in principe akkoord. Oost-Vlaanderen: niet akkoord om in 
te stappen in systeem. 7 voor, 5 tegen. Compromis wordt aanvaard: VVB-jeugdcompetitie 
wordt georganiseerd volgens uitgeschreven systeem van de jeugdcommissie en de 
jeugdbeker blijft behouden.  

- Swa zegt dat ook beslissing moet genomen worden dat verantwoordelijkheden anders 
bekeken moet worden. het moet duidelijk zijn wie wat doet, laten samenwerken. Swa blijft 
steun vragen van iedereen. De jeugdcompetitie moet goed uitgedacht worden en er moet over 
kunnen gepraat worden 

- Gilbert zegt niet mee te doen. 
 
Scheidsrechters 
Samengekomen met beperkt deel van scheidsrechterscommissie om IVS na te kijken en aan te 

passen waar nodig. Is enorm veel veranderd. Herwerkte teksten zullen op de site geplaatst worden.  
Statuut VVB en KBVBV worden uitgewerkt. Herwerkte richtlijnen worden voorgelegd op een 

volgende Raad van Bestuur 
3 internationale scheidsrechters:  
- Evers Frank, Luts Koen zijn benoemd tot internationaal scheidsrechter volleybal,  
- Ghysel Maarten is benoemd tot internationaal scheidsrechter beachvolleybal 
Vraag vanuit CEV voor scheidsrechters naar cursus beach, beslissing met AIF niet te doen 
Informatief: AIF gaat betaling vergoeding optrekken naar 50 euro; clubs betalen een voorschot aan AIF. 

Verplaatsingvergoedingen aan scheidsrechter worden door de club betaald op dag van de wedstrijd 
Aantal scheidsrechters op 8-landentornooi: 
- op vraag van organisatie heeft Johan een schema uitgewerkt met 6 scheidsrechters  
- Johan zal Paul Derkinderen aanspreken.  
- gezien belang van het tornooi worden aanduiding door VVB-arbitrage gedaan. Voorstel van 

Johan Callens, verantwoordelijke scheidsrechterscommissie wordt genomen.  
- 8 scheidsrechters, 2 begeleiders, videoteam. 
- overnachtingen zo vlug mogelijk boeken. Zo spoedig mogelijk doorgeven. 
- Antwerpen  zal pakket videoteam zelf betalen. Zijn scheidsrechters vanuit provincie. 
- hoeveel scheidsrechters betalen: voorstel: keuze aan scheidsrechters laten: 50 of 32. Akkoord 

voor dergelijke organisaties. Stemming: scheidsrechters mag 32 vragen ipv 50 
 
3. EVC 
Weinig nieuws, nu maandag Algemene Vergadering. 
Gegevens van overnachtingen: initiatief genomen (nieuwe website, VOKA-evenement, …), 

moeten afwachten. In centrum nooit commerciële toer opgegaan. 
Studie bezig waarmee EVC kan verbeteren. 
Als een club de zaal huurt is materiaal bij inbegrepen (ballen, fitnes fietsen, … niet), wel net, 

palen, …; Kieldrecht heeft gebruikt: heeft te maken met uitstroomproject van TSV. 
 
4. Verslagen  
RvB 15/03: geen opmerkingen  
Bijz RvB 05/04:  
DB 18/03:  
DB 08/04:  
Verslagen commissies:  
Verslag beachcommissie: goedgekeurd 
 
5. Secretaris-generaal (secretariaat) 
Statistiek: gaat goede kant uit. Volgende periode zal aantal minderen door vrijheden, schrappingen. 
Aanvragen clubadministratie: 
- navraag clubs met schulden omstreeks 15/03. Deze toestand behouden om andere zaken die 

gaan komen (clubadministratie).  
o voor VVB 1 club met schulden: Herk-de-Stad 
o navraag bij provincies: Herk-de-Stad, heeft intussen betaald,  
o liga en KBVBV: geen antwoord. 
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- samensmeltingen  
- ontslagen 
- aansluiting 
Aanpassing administratief reglement: i.v.m. afsplitsing:  
- geen dramatische wijzigingen, 1 vorm afsplitsen, vermelding dat geen schulden zijn.  
- Art 5 woord te weinig.  
- goedgekeurd aanpassen en op website plaatsen. 
Ter info: Nadine gemeld 2 vrijheidsaanvragen naar haar gericht maar niet naar VVB. Secretaris 

ontvangen. In principe melden dat vrijheid niet aanvaard wordt, staat uitdrukkelijk vermeld dat 
naar VVB moet verstuurd worden. Nadine stuurt documenten door. 

I.v.m. ledenadministratie:  
- suggestie van clubs om document aansluitingskaart niet nodig te ondertekenen door 

secretaris. Document komt tevoorschijn bij ingave, secretaris geeft aan dat hij akkoord is voor 
aansluiting. PDF-knop, naar lid doorsturen ter ondertekening en medisch attest. 

- niet-speler aangevinkt, wijzigen dat niets is aangeduid. Willy brengt programmeur op de hoogte 
Onli: akkoord en provincies zullen meewerken 
Schrappingen recreatie: wordt besproken 
Aansluitingskaarten: nog in voorraad. Te gebruiken tot einde volgend seizoen. 
Briefwisseling: nihil 
 
6. Financiën  
Schulden Herk-de-Stad  
 
7. KBVBV 
Competitie:  
- 4 clubs hebben brief geschreven niet meer in te schrijven? Indien niet in brief staat 

onherroepelijk beslist door club, kan de club nog inschrijven. 
- Medical Joker  
- Liga overlegcomité op 23 mei. Uitnodiging via Liga. Jean-Paul; Willy C, Julien.  
- Liga regulations: vanaf volgend seizoen toepassen. 
- Document wedstrijdcommissaris aanpassen. 
- Liga heeft beslist dat VDK Gent Heren uitstel krijgt voor zaal aanpassing (alleen inzake vloer), 

met uitzondering: PO1 behalen naar andere zaal uitwijken 
- Binnen Liga beslist wijziging op spelen PO2: dubbele competitie spelen. 
- Vanaf nu dames ook Liga noemen. Enkel Liga A en B, geen afspraken voor reglementering, 

rest wijzigt niets anders 
- Nodige verder gedaan voor elektronisch blad voor hoogste reeksen. Wordt opgevolgd. 
- Commissarissen bij Ethias Volley League:  
 
8. Varia 
Vergadering nieuwe competitie website: Kevin werkt eraan, zal betrokkenen aanschrijven. Tegen 

competitiejaar 2014-15 
Delegatie naar EVC  
Nu maandag Algemene Vergadering: geen herverkiezingen op. Als echt iets moet gebeuren 

bijzondere Algemene Vergadering samen roepen. 
Volgende week Algemene Vergadering KBVBV. Willy gevraagd verslagenbundel te krijgen. Willy 

zal doorsturen naar volledig Raad van Bestuur wat hij al heeft. 
Algemene Vergadering EVC: namens VVB iedereen uitgenodigd om aanwezig te zijn. Zijn 

eventueel beslissingen die moeten besproken worden. 
 

Volgende vergadering Raad van Bestuur vrijdag 17 mei 2013 – 19u00  
 
Verslag,  
Karin Verlinden 
06/05/2013 


