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Comité via 
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Koninklijk Belgisch 
Volleybal Verbond 

Raad van Bestuur VVB 19 juli 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, Julien Van Brusselen, Johan Van 
Riet, Willy Scherrens, Karin Verlinden (verslag) 

Commissies: Geert De Dobbeleer (sporttechnisch coördinator), Gilbert Moorthamer 
(ontmoetingen) 

Verontschuldigd: Etienne Mertens, Patrik Laurijssen, Nadine Strobbe, Guy Juwet, 
Koen Hoeyberghs (topsportcoördinator), Swa Depelchin (jeugd), 
Johan Callens (scheidsrechters)  

 

1. Inzage dossier 
 

De voorzitter feliciteert de Nationale Ploegen voor de behaalde resultaten, ook 
jeugd op WK (sinds vandaag toch 7de op de ranglijst) 

 

2. Commissies 
Sporttechnisch coördinator 
Partnership voor kledij: Zeus: Geert licht toe 
Promotie van sporttak BO5:  
- in algemeen beleidsplan voorzien om volleybal te promoten 
- om piramide terug te herstellen, werk maken naar toekomst toe. Aantrekken 

van nieuwe leden, duidelijk signaal van clubs uit. 
- voorstel actie om schoolgaande jeugd te bereiken, via de clubs en kans geven 

om in de scholen initiaties te geven.  
- deelnemende clubs die zich engageren:  

 volgens leeftijd, 2-tal uren in school, daarna in club nog gratis trainingen 
volgen. Minstens 500 kinderen bereiken. Actie doen naar diegenen die niet 
aangesloten zijn. 

 zorgen dat budget overeenkomt, afhankelijk van aantal clubs kan som wijzigen. 

 controles dienen ingebouwd op aansluiting van leden, dat ze werkelijk uit 
deze actie komen 

 suggesties:  
o niet in de school, maar zorgen dat kinderen naar club gaan. Probleem: 

school/gemeente zal niet instaan voor kost om van-naar sporthal te rijden. 
o naschools aanbod in club van gratis activiteit.  

 suggesties gegeven voor aanpassing/verwerking. Mogen nog argumenten 
doorgegeven worden. Geert werkt verder uit: 
o uitchecken naar schoolinstanties hoe dit mogelijk zou zijn. Checken met 

enkele clubs of mogelijkheid is om in school binnen te gaan.  
o kan SVS daarvoor ingeschakeld worden? Vanuit club een ‘deskundige’ 

meegaan. Links leerkracht LO / volleybaltrainer 
o ook schema uitschrijven (wat geven op trainingen), afspreken met leden 

jeugdcommissie, aanleveren techniek/filmpje. 
Volley Magazine: 
- bedoeling VM elektronisch te verspreiden naar alle leden.  

- beslissing: bijdrage clubs: 75€ behouden. Iedereen kan VM raadplegen, 
infoverwerking, website, … en bovenop ontvangt de club gratis 3 
exemplaren jaarboek. 

- Jaarboek  

 nog uitgeven, omvat competitie, Nationale Ploegen, Beker van België, 
jeugd, … met 1/3de tekst en 1/3de foto’s. 

 iets uniek voor Volleybal. 

 voorstel aan clubs: mogelijkheid om Jaarboek aan te kopen voor clubleden 

 1000 exemplaren (3 ex voor clubs = 900 en 100 extra) af te nemen door VVB 
- leveren van artikels en kosten blijft.  
- wat met leden die aansluiten bij Trainersfederatie? In pakket wordt uitgave VM 

voorzien  
 

mailto:vvb.secretariaat@skynet.be
http://www.volleyvvb.be/
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Opleidingen BO3:  
- ook item van beleidsplan, trachten opleidingen te verhogen. Al bijzondere inspanning 

geleverd. Vooral opleidingen initiator. Naar meer locaties, wat verspreiding in provincie 
gemakkelijker maakt en potentiële cursisten ten goede komt. 

- in najaar specifieke opleiding voor bachelors. 
- 2013: opleiding trainer A en trainer B en in 2014 opleiding trainer B op 2de locatie. 
DSKO:  
- een aantal focussporten, waaronder Volleybal, kunnen een fulltime aanwerven die aan 90% 

zal gesubsidieerd worden, 2de jaar aan 75%.  
- nieuwe vacature voor DSKO, met opdracht dat hij in stuk job geld ‘opbrengt’. DSKO kan 

opleidingen opvolgen en zal ook trainersfederatie op zich nemen. 
- vacature op VVB-website verschenen. Wie kandidaten kent sollicitatie laten opsturen. 
Organisaties:  
- vele sportieve successen en enorm succes van belangstelling van media en publiek. 
- 31% nieuwe bezoekers, waarvan veel via facebook, google, VVB-website, … 
- Facebook pag red dragons en yellow tigers worden druk bezocht. 
- Facebook pag van topvolley bestaat toch al een tijdje.  
- Twitter: wat publiceren wat niet, is daar controle over? Op officiële facebookpag wordt inhoud 

bepaald. 
Bezorgdheid meedelen: samenstellen kalenders: BvB op zaterdag 8/02/2014. Zorgen halve 
finales afwerken tegen eind december. 
 
Ontmoetingen 

Ballenmerken: 
- wedstrijdballen te gebruiken voor seizoen 2013-2014: 
- Penalty Pro 6 niet meer erkend/goedgekeurd door FIVB voor dit seizoen, wel nog ballentypes 

voor VVB 
- Mikasa MVP 200NC enkel nog voor seizoen 2013-2014 voor VVB. Is niet meer te koop. 

- ballenmerken worden goedgekeurd 

- aanpassen en doorsturen naar Joeri 
Aanpassing competitiereglement:  
- indien niet aanpassen: in 2de divisie B geen daler; indien aanpassen: is er een vaste daler.  

- aanpassing competitiereglement wordt goedgekeurd 

- Gilbert zorgt voor verspreiding, … 
Kilometervergoeding:  
- 0,34 of 0,3461. In DB besproken.  
- AIF en website arbitrage noteren 0,34€. 

- beslissing: 0,34€: afronden door laatste 2 cijfer weg te doen.  

- op website VVB publiceren. 
Boetelijst: 
- O02 en O03: 2 data bijgevoegd. 
- boetes voor VJCL komen bij. 
- F36: 200€ F30: 150: verschil omdat F36 om tornooien gaat en F30 om wedstrijden  
- aanpassen en doorsturen Joeri, Yolande en Luc 
 
Jeugd 

Verontschuldigd 
 
Scheidsrechters 
Verontschuldigd 
 
3. EVC 
Verslag met hotelbezetting wordt doorgestuurd. 
Wordt om de 14 dagen vergaderd 
Kandidaat Oost-Vlaanderen om EVC te versterken vanaf september: Marc Biebauw. Willy meldt 

aan Guy. 
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4. Verslagen  
RvB 17/05 
DB 17/06 
8-landentornooien:  
- jongens naar buitenland, geen teammanager, meisjes in België wel.  
- verschil delegatieleider / teammanager. Wie federatie vertegenwoordigt als teammanager:  
- Topsport legt kandidatuur voor aan RvB. 
Uitbreiding DB: werd besproken 
 
DB 01/07 
Beachteam niet betaald: beachspelers zijn ook aangesloten als competitiespeler. Geen 

vergunning voor indoor zolang betaling niet ontvangen wordt 
Kwalificatie EK en WK afrekening.  
Uitnodigingen: 
- finale VVB-beach wordt verstuurd 
- 8-landentornooi meisjes in Herentals, programma wordt doorgestuurd 
- finale Nationale beach zal volgende week volgen. 
Juridische hervorming:  
- Jean-Paul contact genomen met Paul Lagae via email.  
- Paul Lagae zal werkgroep opstellen met de 3 voorzitters van de juridische commissies en nog 

andere personen van commissie statuten (voorzitter van bovenlokale provinciale verenigingen). 
- Pierre heeft voorstel doorgenomen en opmerkingen gegeven. Ook gesprek met voorzitter 

cassatiecommissie. Is nog geen consensus onderling. 
- voorstel heeft grote inpakt op werking van juridische commissies. Bondsparket waarin 

‘openbare aanklager’ in 1ste aanleg is indringend naar provincies toe:  
- duidelijk gaan bekijken hoe te werken in toekomst.  
- Jean-Paul neemt punten mee voor gesprek met Paul Lagae en zal hem vragen initiatieven te 

nemen om werkgroep op te starten. 
 
Commissies: 
Verslag commissie promotie en communicatie: 
- Beachclub Maaseik wil beachcommissie opstarten? Wat wordt hiermee bedoeld? Context is 

niet duidelijk. 
- punt 4: alle activiteiten op de provinciale websites. Geen nieuwe website maar updaten van 

links op provinciale en VVB-websites. 
Verslag VVB-scheidsrechterscommissie:  
- vraag om IVS toch te laten drukken.  

 advies: er zijn regelmatig wijzigingen aan IVS, dus enkel op de site publiceren en 
scheidsrechters drukken zelf af.  

 gemakkelijk om iets op te zoeken op document dan op PC. 90blz. 

 in provincies: 
o West-Vlaanderen: zorgt zelf voor druk. 
o Limburg: vraag om 130 te drukken.  
o Vlaams-Brabant: nog niet besproken in PK. 1ste instantie van Johan Callens: niet 

drukken.  
o Oost-Vlaanderen: niet. Trachten alle zaken naar internet (administratie, …).  
o Antwerpen: vraag om te drukken.  

o beslissing: iedere provincie neemt eigen verantwoordelijkheid en zorgt zelf voor 
druk. 

- Fiscale fiches: 

 beslissing: fiscale fiches: vragen aan SBB om uit te leggen op 
scheidsrechtersvergaderingen. 

 met SBB samenkomen en alles i.v.m. fiscale fiches opmaken. Willy regelt afspraak 
- Bart: welke provinciale scheidsrechters worden ‘gebruikt’. Gaat project aanduidingen in 2de divisie 

door? Richten naar voorzitter scheidsrechterscommissie.  
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5. Secretaris-generaal (secretariaat) 
Statistieken: van maand mei en juni + overzicht vrijheden en schrappingen. Positieve evolutie 
Samenstelling VVB-Beachcommissie: goedkeuring: 10 voor. Goedgekeurd met eenparigheid van 

stemmen 
Huiswerk: visie over witboek: Oost-Vlaanderen heeft huiswerk uitgewerkt. Vraag aan andere 

provincie dit dringend door te sturen: 
Recreatiereglement: 
- bedoeling: via clubadministratie schrapping door te voeren i.p.v. lijsten te ondertekenen 

- beslissing: goedgekeurd 

Schulden van clubs en beachorganisatoren: wordt besproken 
- AA 877, AA 1333, L 650. 
- Beach 
- facturen van 16/06: artikel: geen vergunningen versturen bij niet betaling 
WK kwalificatie 3de ronde: voor 01/09 om te zien voor kandidaat organisatie. Volgens 1ste 

prognose: zou mogelijk zijn. 
23-25/08/2013: 1ste barrage voor heren WL 2014. Mogelijk om tornooi te organiseren. Vraag naar 

condities. Luc licht overzicht wedstrijden toe. 
Dames: EL en Grand Prix 
Heren: kwalificeren voor WL: geen EL 
Verzekeringspremies: hartfalen verhoging van lidgelden met 0,40/0,60€.  
Onli: de kans geven om hun software aan clubs te presenteren  
Financiële klacht: sinds 2008 is max bedrag per vordering 2500€. Bedrag behouden.  
 
6. Financiën  
Luc geeft overzicht/info over basissubsidie. Discussie: invulling van BO 5 promotie van sporttak 

anders bekijken. 
In huishoudelijk reglement staat dat overzicht van uitgaven en inkomsten om de 3 maanden aan 

leden RvB moet overgemaakt worden.  
Luc licht beschikbare budgetten voor Nationale Ploegen toe. Luc legt uit wat Bloso subsidieert en 

waar problemen zouden kunnen zijn. 
Welke invloed gaat deelname barrage WK hebben?  
Leden RvB willen visuele bedragen. Wat zijn inkomsten en uitgaven, hoe staan we ervoor? Luc 

zal een document doorsturen naar de leden van de RvB. 
 
7. KBVBV 
Competitie:  
- kalenders zijn opgemaakt.  
- internationale reglementering; 15 dagen voor tornooien WK/EK spelers vrij geven. Voorstel 

Willy: compromissen bekijken: oa wedstrijden van heenronde in terugronde, wat moeilijk is. 
- voor BvB halve finale: Julien zal iets uitwerken. Compromissen moeten gesloten worden. 
- voor junioren ook probleem: geen 15 dagen: respectievelijk 9 en 10 dagen, Topsport is akkoord. 
- heren Ethias volley Liga clubs hebben een aantal junioren aangeworven. Clubs zullen junioren 

niet kunnen opstellen. Willy wil van clubs schriftelijk dat junioren vrij gegeven worden. Zo niet: 
internationaal reglement toepassen. 

 
8. Varia 
Beslissing nieuwe voorzitter Bloso zou deze week op federale top moeten gefinaliseerd worden. 
Jean-Paul zal aan Steven Vanmedegael vragen een verslag van de stage in Brazilië op te maken. 
Iedereen is welkom op 8-landentornooi in Herentals. Overzicht wedstrijden wordt verstuurd. 
Project opgestart door VSF over officials (werven van scheidsrechters): handig filmpje, 

handboek. Willy heeft dit doorgestuurd naar Johan Callens. 
03/10 opleiding commissarissen E-score. Hoe praktisch in zijn werk? 
 

Volgende vergadering Raad van Bestuur vrijdag 23/08/2013 – 19u00  
 
Verslag,  
Karin Verlinden 
26/07/2013 


