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Raad van Bestuur VVB 17 mei 2013 - 19.00u 
EVC Vilvoorde 

E X T E R N  
 

Aanwezig: Jean-Paul De Buysscher, Willy Corbeel, Luc Pepels, Hubert Grootaers, 
Willy Loverix, Pierre Vingerhoets, Guy Juwet, Julien Van Brusselen, 
Fred Van Leemputten en Paul Derkinderen (voor Antwerpen), Karin 
Verlinden (verslag) 

Commissies: Koen Hoeyberghs (topsportcoördinator), Geert De Dobbeleer 
(sporttechnisch coördinator), Swa Depelchin (jeugd) Johan Callens 
(scheidsrechters en voor West-Vlaanderen)  

Verontschuldigd: Etienne Mertens, Patrik Laurijssen, Nadine Strobbe, Johan Van 
Riet, Willy Scherrens, Gilbert Moorthamer (ontmoetingen), 

 

1. Inzage dossier 
 
2. Commissies 
Topsportcoördinator 
Op vraag van vorige RvB wordt het budget toegelicht vanuit bepaalde hoek. Luc 

en Koen lichten toe. Het is geweten wat het programma van volgend jaar zal 
zijn. Boodschap is om financiële steun te zoeken. 

 
Sporttechnisch coördinator 
Bezig met aantal organisaties. Uitnodigingen werden verstuurd. Antwoorden 

komen binnen. 
Promotie: in pers publicatie. Interview met Dominique Baeyens, Sam Deroo en 

Kris Wouters in ‘café Corsari’. 
Geert licht steun aan WK kwalificatie en extra voor EK kwalificatie toe 
 
Ontmoetingen 

Reglement Vlaamse Jeugdbeker:  
- werd doorgestuurd met bedoeling te bekijken en ter bespreking in PK’s indien 

mogelijk. Guy heeft geen opmerkingen ontvangen.  
- naar sancties toe: zal doorgetrokken worden in bestaande competities.  
- strafpunten:  

o uitwijzing: gele en rode kaart in 1 hand: enkel voor aangevangen set.  
o uitsluiting: gele en rode kaart in 2 handen: is voor rest van dag 

kampioenschap.  
- geen snelle wissels, in IVS staat wel snelle wissels, dus verduidelijken hoe 

wissels wel moeten. Paul zal tekst inscannen en doorsturen naar Guy. 
Goedgekeurd met deze aanpassingen. 

 
Jeugd 

Reglement Jeugd Champions League:  
- wijzigingen slaan op organisatie. Zullen misschien nog moeten aangepast 

worden tijdens de competitie.  
- notitie van Paul wordt ook opgenomen. 
- opmerkingen van Gilbert: werd besproken met Johan Callens voor SR’s en 

worden mee opgenomen  
- na de inschrijvingen zal spelwijze en rangschikking pas kunnen aangepast 

worden. De 3 voorbeelden zijn een beetje onduidelijk en moeten nog verfijnd 
en verbeterd worden. In reglement globaal vermelden: vb onder 5 ploegen 
wordt gespeeld naar 3 winnende sets, indien met meer wordt gespeeld naar 2 
winnende sets. 

- homologatie is afhankelijk van normen gespeeld in provincie. 
- nergens staat omschreven hoeveel SR’s van welk niveau aanwezig moeten 

zijn. Omschrijving van jeugdbeker overnemen. Enkel: wat met junior meisjes? 
Voorstel aan Gilbert doorgeven zodat in 2 reglementen gelijk zijn. 
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- aanduiding officiëlen:  
o tornooiverantwoordelijke wordt aangeduid door PC waar tornooi gespeeld wordt.  
o discussie:  
 VVB organiseert, maar uitvoering is voor provincie.  
 VVB vraagt medewerking van provincies. Behoren provincies niet tot VVB? Voorstel om 

iets nieuw op gang te brengen (clubs hebben nood aan tornooien en dus zwart circuit 
officialiseren), is naar voor gekomen van jeugdverantwoordelijken van provincies.  

 vraag wat is alternatief als reactie komt: provincie heeft niemand voor organisatie. 
Antwerpen kan geen SR’s, die kwaliteit hebben voor junioren en scholieren, leveren 
tijdens weekdagen.  

 komt erop aan dat op tornooi iemand verantwoordelijk is. Eventueel iemand van een 
andere provincie.  

 in het reglement dat aan de clubs meegeven wordt, melden dat er een verantwoordelijke 
is en onderling bepalen hoe gekozen wordt. 

 vraag dat alle provincies samenwerken, organisatie werd goedgekeurd op RvB door alle 
provincies. 

- na 1ste tornooi en zeker na 1ste jaar komt een evaluatie voor bijsturing. 
- strafpunten voor wangedrag: strafpunten behaald in Competitie champions league worden niet 

gecombineerd met de gewone competitie. 
- laatste wedstrijd om 1800u: afhankelijk van inschrijvingen 
- inschrijvingsformulieren voor beide jeugdcompetities staan online. 
- maandagavond is een infovergadering voorzien voor clubs die nog vragen hebben voor zowel 

beker als Championsleague. 
 
Scheidsrechters 
Voorbereiding met aanpassing richtlijnen, statuut, inschrijvingsformulieren (kan tot 31/05) 
Gele kaart en 5 personen: afwachten op juiste info van CEV, na seminarie 
 
3. EVC 
Noodplan om uit te werken met partners 
Infrastructuur: komende 2 weken worden schuifgordijnen in midden gehangen, zodat 3 terreinen 

beter bereikbaar zijn. 
Warmteregeling nieuwe vleugel aangepast 
Structuur zoals vandaag is niet houdbaar. Welke richting uit ? Daarom werden 2 

consultingbureau’s aangeschreven. Afwachten wat studie geeft. Offerte opvragen / bekijken 
van structuur, renovatie van hotel. 

Geert en Guy hebben vergaderd met stad Vilvoorde om aantal punten in detail te bekijken. Stad 
Vilvoorde is bereid mee te werken, beperkt tot goedkeuring geven en eventueel ter 
beschikking stellen van grond. Geen financiële steun. 

Nieuwe website met mogelijkheid om reservaties online in te geven. Online reserveren kan 
voorlopig niet omdat persoon die website ontwikkelde het EVC in de steek laat 

Door vertrek van Jean-Paul: 
- werd Guy als nieuwe voorzitter EVC verkozen 
- vorige vergadering werden vertegenwoordigers van provincies naar EVC opgevraagd:  

o Antwerpen: Pol Cambré, Limburg blijft Willy Loverix, Oost-Vlaanderen: nog te zoeken, 
Vlaams-Brabant: Guy Juwet, West-Vlaanderen blijft Godfried Deloddere. Is statutair niet in 
orde, maar een voorstel zou een ‘uitdoofscenario’ zijn: Godfried kan in 2015 niet meer 
verkozen worden. Statuut VVB en EVC in conflict. GD statutair niet correct, maar EVC wel 
blij met hulp van Godfried.  

o oplossing zoeken indien niemand bereid gevonden wordt te zetelen. 
Guy bezorgt statuten EVC aan Paul. 
27/05: overleg VVB-EVC 
 
4. Verslagen  
RvB 26/04 
DB 22/04 
DB 06/05 
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Commissies: 
Technische cel beachcommissie: Rik Donckers voor Bloso en VVB. Uitklaren wat functie is van 

technische cel? 
 JOS beach: selectietrainingen tot midden juli. Selectie maken van teams, spelers werden 

aangeschreven, betalen zelf. 
 
5. Secretaris-generaal (secretariaat) 
Statistieken: groot verschil omdat schrappingen vorig jaar niet op zelfde moment verlopen zijn. 

Volgende maand zal statistiek vergelijkbaar zijn. 
Clubadministratie: aanvragen worden goedgekeurd 
Samenstelling VVB-beachcommissie: Guy Beken is nog niet aangesloten. Samenstelling niet 

goedgekeurd 
Verantwoordelijke trainersfederatie: enige kandidaat: Luc De Leenheer: geheime stemming: 4 

voor, 5 tegen, niet verkozen. Willy licht Luc De Leenheer in. Nieuwe kandidatuurstelling wordt 
op website geplaatst. 

Briefwisseling: 
- club die mailt een schrappinglijst ingestuurd te hebben. Niets van te vinden, wordt uitgespit 
- aansluitingen ingegeven op 10/05, vergunningen later ingestuurd. Willy licht toe 
- Luc en Willy zijn naar VSF-infovergadering gegaan. Willy licht toe.  
 
6. Financiën  
Herk-de-stad: wordt opgevolgd 
Kostennota van mensen die geen lid zijn van bepaalde commissie: kan aanwezig zijn als ‘expert’ 

maar moet vermeld worden in verslag. 
 
7. KBVBV 
Philip Berben krijgt de titel ere-voorzitter KBVBV 
Julien licht de competitie op nationaal vlak toe. Reeksen in 2de divisie Heren zullen onvolledig zijn 

wegens niet stijgen van provinciale ploegen en stoppen ploegen in hogere reeksen. Als 
adviseur Liga voorgesteld nieuw concept voor PO uit te werken. 

Er werd gemeld dat alle ploegen die in aanmerking komen voor Europees hebben ingeschreven. 
Clubs met schulden kunnen niet inschrijven in de competitie en dit zal ook toegepast worden bij 

AIF 
 
8. Varia 
Clubs met leden die vrijheid hebben aangevraagd. Prioriteit aan aansluitingen van leden die 

vrijheid hebben aangevraagd, zodat verdere verwerking van leden- en clubadministratie kan 
doorgevoerd worden. 

Bestaat commissie organisatie? Is VVB-commissie ontmoeting en organisatie. Was Etienne 
Mertens die superviseerde en coördineerde. Staat in takenpakket van 1ste ondervoorzitter 

Ervaring van laatste jeugdeindronden: nakijken naar toekomst vast te leggen dat er zeker een 
terreinverantwoordelijke ‘zichtbaar’ aanwezig is.  

Opmerkingen van Gilbert Moorthamer op: 
- Champions League jeugd werden opgenomen in reglement. 
- door het stoppen van ploegen zijn divisiereeksen niet meer volledig. Voorstel: naar 2015-2016 

(stijgen dalen is reeds bepaald voor volgend seizoen): 2de divisie: naar 2 reeksen i.p.v. 3. 
Johan Callens vraagt waarom niet 1ste nationale opheffen i.p.v. 3de reeks in 2de divisie. In geen 
enkel andere land zijn 3 reeksen in nationale. 

 

Volgende vergadering Raad van Bestuur vrijdag 28/06/2013 – 19u00  
 
Verslag,  
Karin Verlinden 
23/05/2013 


