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Raad van Bestuur VVB 27 september 2013 - 19.00u 
EVC Vilvoorde 

E X T E R N  
 

Aanwezig: Jean-Paul De Buysscher, Willy Corbeel (verslag), Luc Pepels,  
Etienne Mertens, Patrik Laurijssen, Willy Loverix, Pierre Vingerhoets, 
Nadine Strobbe, Guy Juwet, Julien Van Brusselen, Johan Van Riet, 
Willy Scherrens  

Commissies: Geert De Dobbeleer (sporttechnisch coördinator), Gilbert Moorthamer 
(ontmoetingen), Swa Depelchin (jeugd), Johan Callens (scheidsrechters) 

Verontschuldigd: Hubert Grootaers, Koen Hoeyberghs (coördinator topsport),  
Karin Verlinden 

 
1. Inzage dossier 
 
Voorzitter start met felicitaties voor de beide nationale ploegen voor de behaalde 
resultaten op de EK’s 
 
2. Commissies 
Jeugd 
- Swa wacht op Koen i.v.m. opvolging van Rik Luyten. Willy C meldt dat Koen het 

nodige doet maar dat kandidaten blijkbaar niet te dik gezaaid zijn. Guy Juwet stelt 
voor om eventueel openbaar te maken. 

- Patrik vraagt info i.v.m. organisatie Champions League jeugd. Swa stuurt mail naar 
alle opgegeven verantwoordelijken. Ook scheidsrechterverantwoordelijken krijgen 
info over noden aan aantal scheidsrechters. Aan Kevin (IT) gevraagd om een 
programma te ontwikkelen voor de organisatie, rangschikking, enz. Zal op de VVB 
site staan zodat iedereen ze kan afpikken als nodig. Zodoende kunnen ook 
resultaten gemakkelijk worden gepubliceerd. Clubs worden ook aangeschreven 
i.v.m. betaling scheidsrechters en andere verplichtingen 

- Johan vraagt aandacht aan provincies om ervoor te zorgen dat ze klaar zijn voor 
de organisaties. Niet wachten tot laatste minuut.  

- Wat bij niet betaling van onkosten ter plaatse door een of andere club: indien dit 
zich zou voordoen maatregelen nemen. Swa wil starten met huidig reglement en 
zal clubs nogmaals aan herinneren dat ze geld cash moeten meebrengen: anders 
zullen ze niet spelen. 

 
Scheidsrechters 
- Johan vraagt een gesprek met commissieverantwoordelijken i.v.m. met schrijven 

van Luc i.v.m. budget en verdeling subsidies aan provincies: Luc is akkoord en 
vraagt voorstellen voor datums. Swa zal datum zoeken. 

 Pierre V vraagt nog wat uitleg over vraag aan commissies over verdeling subsidies 
vanuit VVB aan provincies. Luc geeft hierover uitleg. Bedoeling is naast provincies 
ook de kans te geven aan de commissies een accent te leggen.  

- Systeem van betalingen door commissies met voorschotten wordt door Johan in 
vraag gesteld en vraagt waar dit beslist is. Luc geeft uitleg. Zal ook besproken 
worden op bijeenkomst met commissieverantwoordelijken i.v.m. budget en 
subsidies 

- Johan meldt 2 ontslagen van scheidsrechters: Brecht Bekaert (doet voort in 
provincie) en Heidi Schoors 

- Meldt een organisatie in Antwerpen: Panathlon Games: Wim Cambré heeft 
doorgegeven aan Paul Derkinderen 

- Vormingsbijeenkomsten scheidsrechters: dank aan aanwezige leden raad van 
bestuur. Goed verloop. 

- Eerste vormingsbijeenkomst i.v.m. E score was misschien te moeilijk: zal 
verbeterd worden in volgende vergaderingen 
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Ontmoetingen 
- 2013-2014 aanbestedingsvoorwaarden jeugdeindronden : Gilbert overloopt wijzigingen t.o.v. 

verleden seizoen. Gilbert meldt ook welke provincie welke categorie organiseert. Biedingen via 

provincies. Melding organisatoren op RvB VVB van november 2013. Akkoord met de 

voorwaarden. 
- Samenstelling commissie ontmoetingen en subcommissie homologatie: Gilbert legt voor en 

becommentarieerd. Stemming: unaniem akkoord. 

- Gilbert meldt dat niet overal de jeugdcategorieën zijn aangepast. Iedereen brengt zijn zaken in orde 
- Etienne heeft het moeilijk met het feit dat VVB in EVC moet betalen bij organisaties 
 
Sporttechnisch coördinator 
- Meldt aanstelling van een DSKO : Brecht Van Kerckhove die zal in dienst treden vanaf 1 oktober 

2013. Zal aangestuurd worden door Geert 
- Ingeschreven op een subsidiëringproject van Bloso voor drempelverlagende acties en 

ledenwerving. Afwachten wat het resultaat  zal zijn. 
- Geert meldt dat dossiers Jeugdsportfonds zijn verwerkt en dat midden oktober de clubs zullen 

verwittigd worden 
- Etienne vraagt uitleg over apotheose jeugdsportfonds: terug op finale Beker van België. Details uit 

te werken. 
 
Commissieverslagen 
- Beach: punt 4.c.: ongelukkige communicatie met jeugdcommissie. Etienne vraagt wat dit betekent. 

Geen info beschikbaar. Wordt opgevraagd. 
- Promotie: Etienne vraagt of Vermeulen gratis kwam. Waarschijnlijk wel. Wordt opgevraagd. 

 
3. EVC 
- Consulting opdracht: opdracht half augustus gestart en binnen ongeveer een week eerste 

samenkomst 
- Time Out cafetaria en KOV internaat: overeenkomst opgemaakt: loopt vlot. Nog een aantal 

praktische zaken uit te voeren 
- Negatief advies van brandweer van Vilvoorde: brandattest diende hernieuwd te worden. Een aantal 

opmerkingen worden besproken met de brandweer. Ook uitslag van consulting zal een rol spelen. 
Er is een attest dat na afloop voor 6 maanden wordt verlengd. 

 
4. Verslagen  
RvB 23/08/2013 
moet niet meer op RvB worden voorgelegd 
DB 19/08/2013 
zalen voor EK 2015: vraag over locatie Brussel. Geen concrete zaal gekend. 
DB 16/09/2013 
punt 3a: Uitleg wordt gegeven 

 
5. Secretaris-generaal (secretariaat) 
- Statistiek 
- Samenwerking Securex: Willy licht toe 
- Transfer/vergunning: Willy meldt idee van een personeelslid om vergunning af te schaffen ingeval 

van transfer. Transferdocumenten bevatten reeds alle gegevens en dit zou vereenvoudiging 
betekenen. Patrik vraagt ook rompslomp rond vrijheidsaanvragen te bekijken 

- Witboek der interne staatshervorming: Willy brengt verslag uit over vergadering bij VSF.  
- Aantal vergunningen in provincies: enkel Antwerpen heeft nog 700 vergunningen, West 

Vlaanderen informeert no) 
- Canon: principieel akkoord voor nationale ploegen. 
- Schulden van clubs: beach Gent/Leuven nog niet betaald.  
- Sociale inspectie is onderzoeken aan het uitvoeren bij clubs. 
 

6. Voorzitter 
Jean Paul brengt verslag uit over de gesprekken i.v.m. herwerking van juridisch reglement. Vraagt 
akkoord om oprichting van een werkgroep (liefst met juridische achtergrond) zonder de Juridische 
commissievoorzitters. Jean Paul maakt een tekst op voor de website om kandidaten te zoeken. 
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7. Financiën  
- Werk is bezig i.v.m. opstellen van de begroting. 
- SBB overhandigde rapport i.v.m. opkuis van de balansposten. Wordt verder besproken. 
- Fiscale fiches: SBB zal een rapport maken over welke fiches voor welke categorieën moeten 

worden gemaakt. 
- Successen van nationale ploegen moeten worden verzilverd. 

 
7. KBVBV 
nihil 
 
8. Varia 
- Johan: organisatie van Jaarlijks jeugdconclaaf: wordt besproken 
- Etienne meldt dat bij EK in Denemarken veel moest betaald worden. Wij geven veel gratis. In de 

toekomst herbekijken ? 
- Patrik meldt dat er nog oude onkostennota’s voor scheidsrechters zonder doorschrijf werden 

geleverd. 
- Jean Paul in verlof van 14 tot 20 oktober 
- Willy C in verlof van 6 tot 15 oktober 
 

Volgende vergadering Raad van Bestuur vrijdag 25/10/2013 – 19u00  
 
Verslag,  
Willy Corbeel 
30/09/2013 


