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Raad van Bestuur VVB 25 oktober 2013 - 19.00u 
EVC Vilvoorde 

E X T E R N  
 

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

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

Verontschuldigd: Patrik Laurijssen, Karin Verlinden 
 

Inzage dossier 
1. Woord van de voorzitter  
- Voorzitter geeft het woord aan Greet Beuselinck die het heeft over ‘Lichamelijke en 

seksuele integriteit in de sport’ en specifiek ‘Seksueel grensoverschrijdend gedrag’ 
in het volleybal 

- Greet zal een en ander doorspelen aan Willy C zodat dit op websites van VVB en 
provincies kan geplaatst worden en ook naar clubs kan worden verstuurd 

 

2. Commissies 
Sporttechnisch coördinator 
- Geeft uitleg bij de resultaten van het Jeugdsportfonds 2013. Er moet nu nog een 

audit gebeuren bij een club uit iedere provincie. Provincies duiden dit aan en 
melden aan Geert voor volgende maandag 

 

Coördinator topsport 
- Geeft in samenwerking met Financieel verantwoordelijke een toelichting bij het 

topsportbudget 2014 en de uitdagingen in dit verband. 
 

Ontmoetingen 
- Gilbert vraagt wanneer input voor budget moet binnen zijn: zo vlug mogelijk. Begin 

volgende week.  
- Luc wacht ook op datum vergadering met commissies over budget en input voor 

verdeling provincie subsidies 
- Gilbert vraagt uitleg over situatie coachlicentie gelijkschakeling: zullen op 30/10 

verder bespreken op RVB KBVBV 
 

Jeugd 
- Op dag van bekerfinale ‘dag van de provinciale trainer’ zoals verleden jaar 
- Op de bekerfinale zal de apotheose van het jeugdsportfonds gehouden worden 
- Selectie in provincies: Wim De Boeck (Antwerpen), Mieke Moyaert (Oost- en 

West-Vl en Limburg), Kris Vansnick (Brabant en dataverwerking) 
- Jeudchampionsleague:  

 Swa dankt voor vlotte medewerking 

 Swa wacht nog op tornooiverantwoordelijke in Oost-Vlaanderen 

 Probleem  i.v.m. rooster per tornooi ontbreekt nog. Kevin werkt er aan maar 
nog niet klaar. Hopelijk deze avond nog 

 Er is al een forfait voor tornooi in Tielt (Oudegem geeft forfait bij meisjes). West 
Vlaanderen meldt dat hierdoor één scheidsrechter werd geschrapt. 

 Huub vraagt info over verslag jeugdcommissie: eerst aanwezig Maurice 
Hermans en daarna verontschuldigd de jeugdverantwoordelijke van Limburg. 
Maurice heeft al gevraagd dit te wijzigen maar eigenlijk is Maurice geen 
jeugdverantwoordelijke in Limburg. Maurice is a.i. verantwoordelijke. Swa zal 
aanpassen. 

 Vraag i.v.m. spelerslijst in reglement JCL: als meer spelers dan aantal dat op 
blad kunnen dient een tweede blad toegevoegd 

 Huub vraagt nog wat praktische info i.v.m. JCL 

 Antwerpen was malcontent i.v.m. Voltis testen/samenwerking met Univ Gent: te 
laat aanwezig, onsportieve houding van deze mensen, heel lange wachttijden 

 Etienne vraagt wanneer SR bladen van JCL moeten binnen zijn: Swa zal 
nakijken en antwoorden 
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Scheidsrechters 
- Johan meldt twee enquêtes bij scheidsrechters: Studente LO i.v.m. sportiviteit bij clubs / VSF = 

tevredenheidenquête bij de officials 
- VVB jeugdbeker : bij U17 wordt er in Oost Vlaanderen met 1 scheidsrechter gewerkt. Vraag om 

uniform te werken: 2 scheidsrechters zijn nodig. Oost Vlaanderen bekijkt dit : mogelijk één geval en 
uitzondering 

- Johan suggereert een compensatiekas voor de km vergoedingen van commissarissen en zal dit 
voorbrengen op RvB KBVBV 

- Johan stelt vraag i.v.m. het samen rijden van scheidsrechters. Willy zal ontvangen antwoord van 
Ethias doorsturen 

- Johan brengt verslag uit over de aanduiding van Engelse scheidsrechters in onze competitie: 
actiepunt: aanduiden als 2

e
 scheidsrechter + waarnemer voor een de nodige periode 

 

Commissieverslagen 
- Willy Scherrens merkt het groot aantal afwezigen op de Promotie en Communicatiecommissie op. 

De werking van deze commissie wordt verder besproken. Er wordt voorgesteld een gesprek te 
hebben met de voorzitter van de commissie op een DB. 

- Verslagen goedgekeurd. 
 

3. EVC 
- Verslag van consultant wordt vlak na weekend verwacht 
 

4. Verslagen  
- Verslag van RVB hoeft hier niet meer vermeld want iedereen kreeg reeds kans om hier op te reageren 
- DB: 

 Julien vraagt info i.v.m. vraag Koen om Beneliga terug ter sprake te brengen: zat verder geen 
bedoeling achter 

 Julien stelt vraag aan Johan i.v.m. herschikking competitie: Albert Daffe vraagt werkgroep 
AIF/VVB hierover 

 Julien vraagt om de tekst op de website van de VVB in verband met het oprichten van een werkgroep 
rond reglementering VVB aan te passen omdat die niet strookt met wat beslist werd op vorige RvB. In 
de hierop volgende discussie geeft Jean-Paul verdere toelichting bij dit project. Hij onderstreept dat 
het hier gaat om het oprichten van een werkgroep die voorstellen formuleert voor de commissie 
statuten en reglementen, die de nieuwe reglementering beoordeelt en na goedkeuring/aanpassing 
voorlegt ter goedkeuring aan de RvB. Jean-Paul zal tekst op de website aanpassen dat het eerste 
deelproject de aanpassing is van de juridische reglementering. 

 

5. Secretaris-generaal (secretariaat) 
- Statistiek wordt rondgedeeld 
- Brief Berlare Zele i.v.m. uitspraak van klacht en beroep wordt besproken. Afdwingen van betaling als 

gevolg van de uitspraak wordt besproken. Antwoord: uitvoerig besproken en uitspraken worden 
bevestigd. Er zal ook aan de voorzitter van de beroepscommissie gemeld worden dat de verbeurd 
verklaring van remgeld niet kan. Som moet betaald zijn tegen 13/11 anders  admin regl hfdst 4 art 6. 

- Verslagen RvB VVB en AV VVB komen nu op website 
- Volleynieuws app: Willy C behandelt dit verder met deze persoon 
- Nieuw lid cassatiecommissie: Frank Vandewalle werd aanvaard 
- Antwerpen drukt ongenoegen uit over lange periode dat het duurde vooraleer een aangetekende 

brief vertrok naar Puurs i.v.m. schuld aan de provincie 
 

6. Financiën  
- Kosten (verplaatsingsonkosten en huur lokaal) en voorbereidende vergadering in provincies voor 

JCL worden door VVB gedragen 
 

7. KBVBV 
 nihil 
 

8. Varia 
 

Volgende vergadering Raad van Bestuur vrijdag 22/11/2013 – 19u00  
Algemene Vergadering op 29 november 2013 
 

Verslag, Willy Corbeel 
04/11/2013 


