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Confédération 
Européenne  
de Volley-ball 

Met de steun van Bloso 

Erkend door  
het Belgisch 
Olympisch en 
Interfederaal 
Comité via 
KBVBV 

Fédération 
Internationale 
de volleyball 

KBVBV 
Koninklijk Belgisch 
Volleybal Verbond 

Raad van Bestuur VVB 23 augustus 2013 - 19.00u 
EVC Vilvoorde 

E X T E R N  
 

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

Verontschuldigd: Luc Pepels, Gilbert Moorthamer (ontmoetingen)  
 
1. Inzage dossier 
 
Jean-Paul verwelkomt de leden van de RvB en vraagt 1 minuut stilte voor Rik Luyten, 

die ons eind juli ontvallen is. Hij was een kracht die zich altijd volledig heeft ingezet 
voor het volleybal. 

 
2. Commissies 
Topsportcoördinator 
Doelstellingen Nationale ploegen 
- Koen licht toe a.d.h.v. een powerpointpresentatie hoe tot doelstelling Olympische 

spelen kan gekomen worden. Hoe hoger op de rangschikking CEV en FIVB, hoe 
groter kans 

 
Sporttechnisch coördinator 
Jeugdsportfonds 2013: met Swa en personeel van VVB-secretariaat aan volgende 

fase bezig om ontbrekende stukken op te vragen aan de clubs. Wordt behandeld 
op eerstvolgende vergadering van de VVB-jeugdcommissie 

Supercup gaat door op 05/10/2013 in Antwerpen (Arenahall) 
WK kwalificatie: trachten te organiseren 
Zaterdag 8 februari 2014: Beker van België – in overeenstemming met VRT. 
 
Ontmoetingen 
Verontschuldigd – geen punten 
 
Jeugd 
IPJOT 
- gaat door op 30/08-01/09/2013 
- organisatie provincie Limburg 
- met Koen besproken. Rik Luyten had voor IPJOT iets uitgeschreven, Swa hoopt 

dat ideeën van Rik vlot overkomen 
Antwerpen geeft opmerking dat vergadering Jeugd Champions League dictatoriaal 

verlopen is. Reactie Swa: na vergadering werd met mensen, die problemen 
hadden, zaken individueel besproken en in orde gebracht. 

Voltistesten: voor leeftijdsgroepen 2000-2001-2002, iedereen die getest wordt moet 
betalen. Sommige leden worden een 2

de
 keer getest en moeten opnieuw betalen 

(is een voorwaarde die Gent stelt). Antwerpen merkt op dat het zou kunnen dat 
weinig kinderen van jaartallen die vorig jaar reeds getest zijn nog komen. Swa zegt 
dat het evenwel belangrijk is om de evolutie te kennen. 

 
Scheidsrechters 
World Games: goede werking van scheidsrechters van provincie Antwerpen  
Wedstrijdcommissaris:  
- Nadine zal ook als wedstrijdcommissaris fungeren. De andere bestuurders blijven 

deze functie verder uitvoeren. 
- Johan nodigt de bestuurders uit voor opfrissing wedstrijdcommissaris en infosessie 

elektronisch wedstrijdblad op vrijdag 4 oktober om 19.30u 
 

mailto:vvb.secretariaat@skynet.be
http://www.volleyvvb.be/
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Beslissingen op KBVBV:  

- Truinummers: blijft tot  18. 

- 1 Assistent-coach 

- Libero’s:  
o in IVS wordt dit niet gespecificeerd 
o vanaf 8 spelers op het wedstrijdblad mogen 2 libero’s vermeld worden.  
o nationaal en VVB gelijk stellen. 

- Willy licht Gilbert Moorthamer in en vraagt hem het nodige te doen. 
Richtlijnen scheidsrechters:  

- Johan overloopt het document en haalt enkel de wijzigingen aan, zowel op nationaal als VVB 
niveau 

- waarnemers: verhoging kosten naar 20€: goedgekeurd 

- 9.1: volgens FOD: toevoegen: wordt beperkt tot 2 cijfers na de komma 

- Quick moppers:  
o tekst volledig weggevallen: zou onder competitie moeten.  
o indien nationaal: ook naar AIF.  
o voorstel: Julien en Johan zullen samen een tekst opstellen en VVB-clubs inlichten en/of op de 

website plaatsen 

- Adressen clubs en zalen: 
o zijn niet op de website gepubliceerd. Willy zal bekijken met Luc Vangansbeke.  
o zalen AIF niet gekend en niet mogelijk te krijgen. Willy zal link opvragen aan AIF. 

Promotie scheidsrechters: 

- Nationaal: 3 van A naar KBVBV, 2 van B naar A 

- VVB: 5 verhoogd van B+ naar B, 6 van C+ naar C, 6 naar D2 

- 14 scheidsrechters hebben niet meer ingeschreven. 

- promoties worden goedgekeurd door de leden Raad van Bestuur 

Statuut van de scheidsrechter: Johan overloopt het document en haalt enkel de wijzigingen aan 
Verslag RvB 19/07/2013: aanduidingen 2

de
 divisie: gaat door uitgezonderd in provincie Antwerpen 

Champions League jeugd: niet altijd gemakkelijk om scheidsrechters te leveren. Vraagt aan de 
provincies dat een andere provincie kan helpen bij tekort aan scheidsrechters. Provincie 
Antwerpen lanceert een oproep wie als scheidsrechter wil fungeren op JCL. Voorstel dat de 5 PSC 
voorzitters bekijken wat mogelijkheid is.  

Vraag aan VVB-secretariaat om scheidsrechterslijst te controleren op aansluitingen 
2 Engelse scheidsrechters die in België willen fluiten. Fluiten het hoogste niveau in Engeland. 

Afspreken zoals statutair is voorzien: 1 reeks lager (divisie) fluiten dan in eigen land, na een 15-tal 
wedstrijden evalueren en dan verhogen.  

Fiscaliteit:  
- nog geen communicatie / info geweest. 
- Johan bedankt dat SBB woordje komt zeggen en hoopt dat financieel bestuurder ook aanwezig zal 

zijn. Johan zal uitnodiging versturen. 
 
Commissieverslagen 
Verslag redactieraad werd besproken 

Verslag technische cel Beach: geen vragen 
 
3. EVC 
Op vorige vergadering bestuurder van Oost-Vlaanderen ontvangen en bekeken hoe taken te verdelen 
Doorlichting start in september. Toelichtingvergadering werd gegeven aan personeel. 
Bemiddeling tussen Time-out en internaat. Technische constructie wordt opgestart: Guy licht toe 
Beachvelden: teveel zand voorlopig op parking. Gebruikt om de beachterreinen in de toekomst aan te 

vullen. 

 
4. Verslagen  
RvB 19/07/2013 
Uitbreiding Dagelijks Bestuur:  
DB 15/07/2013 
Ongeval internationale wedstrijd. Verzekering: aangegeven aan FIVB. Gemeld: ter plaatse indien 

geen hospitalisatie niet aan FIVB doorgeven. Voor alle zekerheid nog aangegeven aan Ethias. 
Stage Brazilië. Verslag opgevraagd, nog niets ontvangen. 
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DB 05/08/2013 
Teammanager: in RvB werd beslissing genomen dat techniek teammanager mag voorstellen, indien 

niemand beschikbaar vraag aan Raad van Bestuur. 
DSKO: volgende week gesprekken met de 2 kandidaten en bekijken hoe zaken oplossen.  
Bij organisaties bekijken voor organisatie in EVC 
Vergaderingen scheidsrechters met SBB: Jean-Paul zal Luc Pepels uitnodigen 

 
5. Secretaris-generaal (secretariaat) 
Statistieken: stilaan meer aansluitingen 
Overleg Liga: werd besproken. 
- Regulations: gaat uitgevoerd worden, zullen controles uitvoeren. Punten ter bespreking voor 

vergadering met wedstrijdcommissarissen. 
- clubs moeten bewijzen in orde te zijn met profspelers. Contracten in gesloten omslag en openen 

indien klacht. 
- opleiding e-score op 04/10 voor wedstrijdcommissarissen.  
Volley Magazine en clubbijdrage: vorige keer gezegd Volley Magazine: 75€ te behouden, clubbijdrage 

verhogen (65€ + 75€) en bedrag VM afschaffen. Verandert voor de clubs niets. 
Clubs met schulden: 
- Herk-de-Stad: wordt besproken 

Stemming: betaling behouden zoals afgesproken. 

- Puurs: wordt besproken 
- beachclubs: Johan volgt op. 

WK kwalificatie 3
de

 ronde: kandidaat gesteld voor 2 organisaties, wordt waarschijnlijk maar 1 
organisatie toegewezen. Past binnen kader wat Koen uitgelegd heeft. 

Volley Info: geen Volley Info meer, maar infonota. In de toekomst berichten te sturen naar clubs via 
clubadministratie. 

Briefwisseling: geen 

 
6. Financiën  
Verontschuldigd om medische redenen 
Vraag rechtstreeks stellen aan Luc 
 
7. KBVBV 
Jean-Paul geeft overzicht van besproken punten: 
- scheidsrechters: 

o kmvergoeding werd aangepast volgens FOD 
o promoties KBVBV werden goedgekeurd 

- Nummering truitjes: 1-18 blijft behouden 
- Homologatie: wordt door Julien opgevolgd 
- Kalendercompetitie en bekercompetitie is in orde 
- Reglement Champions League: Willy genoteerd om aan Geert door te geven 
- Vraag van AIF om deelnemerslijst te kunnen controleren 
- Beker van België: beslist naar volgend seizoen geen verplichting meer voor deelname 
- Guy Seeuws stelt vraag om Liga dames A, bij vinden van een aparte sponsor, ook die naam mag 

dragen 
- Ster van de trainer: komt uit scouting. Wat gebeuren om in te voeren in Liga Dames A? Jean-Paul 

zal nakijken. 
- Nationale beach: geslaagde finale. Evaluaties starten in september, met scheidsrechters, spelers, 

organisatoren en Pro7A.  
- World League heren: FIVB zou vragenlijst opmaken. 
- Vzw EK 2007 is in vereffening. Werk maken van nieuwe vzw 

 
8. Varia 
Antwerpen: lid van club dient klacht in, verliest die klacht en wordt veroordeeld tot betalen van kosten. 

Lid wil niet betalen. Wat kan gedaan worden. 
2 libero’s vanaf 8 spelers:  
- beslissing Raad van Bestuur is voor VVB en bij VVB-eindronden: 8 spelers, 2 libero’s. Afwijking 

aan het competitiereglement. Gilbert Moorthamer al verwittigen en tekst over 2 libero’s zal 
maandag op website staat.  

- hoe staan provincies tegenover? Doortrekken naar provincies en jeugd? In Limburg gaat Raad van 
Bestuur door op 17/09. Oost-Vlaanderen stuurt mail rond en laat Willy iets weten. 

- als niet gespecificeerd wordt in reglementering is het geen probleem om toe te staan.  
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Juridische hervorming: Vergadering is voorzien op 03/09. 
Verdeling som subsidies naar provincies: 
- Vlaams-Brabant zal bespreken op volgende Raad van Bestuur 17/09 
- Antwerpen: provincie weet nog niet juist wat zij niet meer zullen ontvangen en wat wel.  
- doel huiswerk: al bekijken hoe provincies zaken zien 
- Willy wenst provincies die werk gemaakt hebben proficiat. Niet enkel PK maar ook eigen inbreng. 
- resultaat is pas in 2015. Werking 2013 nog in 2014 ontvangen 
- VVB zal bepalen hoe in toekomst werken, niet alleen verdeling, maar ook werking met provincies  
 

Volgende vergadering Raad van Bestuur vrijdag 27/09/2013 – 19u00  
 
Pierre en Etienne verontschuldigen zich reeds. 
 
Verslag,  
Karin Verlinden 
02/09/2013 


