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Raad van Bestuur VVB 22 november 2013 - 19.00u 
EVC Vilvoorde 

E X T E R N  
 

Aanwezig: Jean-Paul De Buysscher, Luc Pepels, 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 (coördinator topsport), Geert De Dobbeleer 
(sporttechnisch coördinator), Gilbert Moorthamer (ontmoetingen), Swa 
Depelchin (jeugd), Johan Callens en Paul Derkinderen (scheidsrechters) 

Verontschuldigd: Willy Corbeel  
 

Inzage dossier 
1. Woord van de voorzitter  
 

2. Commissies Scheidsrechters 

Commissievergadering gehouden met vertegenwoordiging van Raad van Bestuur 
en Philip Berben, met vraagstelling: wat nog kan gedaan worden om 
scheidsrechters te behouden. Daaruit vloeide het voorstel een bevraging bij de 
scheidsrechters te doen. Johan bedankt Paul voor zijn inzet. 

 Resultaat bevraging omtrent respect bij de clubs voor de scheidsrechter: Paul 

Derkinderen geeft uitleg a.d.h.v. documenten: 16 vragen opgesteld. Er werd nog 
niets naar de clubs doorgestuurd. De enquête werd in 2de seizoenshelft over 
de reguliere competitie gehouden, was anoniem en niet verplicht. Paul licht de 
cijfers toe. Doel: naar clubs richtlijnen (op een positieve manier) te maken en 
invoeren start volgend seizoen. Dan nieuwe bevraging om evolutie te zien. 
Indien geen positieve evolutie richtlijnen opleggen en ook afdwingen. Opvang, 
begeleiding en medewerking is even belangrijk. Dus ook meenemen naar de 
provincies en zelfs bevraging te doen. Paul is bereid om document door te 
geven. 

Vraag naar situatie betreffende fiscaliteit: status quo.  
In Menen arbeidsinspectie: Jean-Paul licht toe. Bij begin van wedstrijd en hebben 

iedereen die met de wedstrijd te maken heeft aangesproken. 
Werkwijze voor de wedstrijdcommissaris : 
- werk van wedstrijdcommissaris voor en na de wedstrijd: kan iedereen zich 

vinden in de werking.  
- voor de wedstrijd : roosterblad laten uitprinten en meenemen naar afzonderlijk 

lokaal ter controle door commissaris; wedstrijdblad ondertekend door, beide 
kapiteins en coachen en terreinafgevaardigde. Na wedstrijd: ondertekening 
door beide markeerders, beide kapiteins, en beide scheidsrechters en 
wedstrijdcommissaris.  

- met elektronisch wedstrijdblad kan iemand bij genoteerd worden tussen 
controle en de toss, moet gecheckt worden met wedstrijdblad (handmatig).  

- terreinafgevaardigde en markeerder moeten aangesloten zijn. Kan op basis 
van vergunning. 

- code spelerslijst: nergens voorzien - op roosterblad schrijven. Is code de 
recentste deelnemerslijst ? Laten checken door secretariaat.  

- te versturen documenten: roosterblad, wedstrijdblad voor de wedstrijd, 
wedstrijdblad na de wedstrijd, ‘approval’. 

Lennik-Waremme: klacht is behandeld, en videobeelden werden gebruikt. Johan 
C uit zijn bekommernis: eventuele menselijke fouten kunnen overruled worden 
door technische middelen kunnen ergere gevolgen hebben  

Markeerder kan perfect wedstrijdblad printen bij einde van wedstrijd, markeerder 
heeft code scheidsrechter hiervoor niet nodig; scheidsrechter kan na afsluiten 
van wedstrijdblad in apart lokaal, terugkeren naar markeerderstafel voor 
ingave van zijn code.  

Jeugd Champions League loopt goed, bij scholieren 2 scheidsrechters, in divisie 
seniors is maar 1 nodig. Naar toekomst toe minderen. Vraag om over na te 
denken. Idem voor Vlaamse Jeugdbeker junioren. 
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Coördinator topsport 
Geen dossier gekregen, misschien volgende keer i.v.m. infrastructuur. 
Teammanager: 
- barrage meisjes: Julien Van de Vijver vraagt Gerd als teammanager. Geen bezwaar. Koen geeft door 

aan Dominique.  
- barrage jongens: Joel en Filip hebben Jean-Paul voorgesteld. Jean-Paul vraagt of er mensen zijn die 

teammanager willen zijn voor jongens? Geen kandidaat. Jean-Paul laat aan Koen iets weten. 
Vraag i.v.m contact van iemand uit bond Nord Rhein Westfhalen: interesse in werking topsport VVB: 

school, Nationale Ploegen, …. Hubert geeft toelichting. Koen en Hubert zullen aanwezig zijn, Jean-
Paul zal bekijken.  

Stel dat VVB barrage verliest tegen AIF. Nationale Ploeg jeugd behoort aan topsport VVB toe. Als AIF 
België gaat vertegenwoordigen, kan AIF spelers vragen voor ‘assistentie’ aan VVB. 

 
Sporttechnisch coördinator 
Geeft uitleg over Trainersfederatie. Trainersfederatie is niet meer actief. Nieuwe DSKO rond tafel, 

mensen willen helpen, maar niet meer met volledige inzet. Aangesloten leden uitnodigen op clinic van 
30/12 om bepaalde compensatie te geven. In toekomst werken met coaches platform. Brecht is 
intensiever bezig om trainers op hun niveau de gepaste clinics aan te bieden. 

Periode van budgetten. Dossier om meer leden aan te trekken voor Volley. Eerst en vooral een link te 
creëren bij clubs en scholen. Inhoudelijk al besproken met Jeugdcommissie en uit te werken op 
conclaaf van januari. Budget voorzien gelinkt aan acties. Vraag om budget te voorzien. 

 
Ontmoetingen 
- 2013-2014 aanbesteding jeugdeindronden 

o U19-Junioren : Vlaams Brabant VB 1405 NVV Tienen -  
Sportzaal Houtemveld - Sporthalstraat 3300 Tienen  

o U17-Scholieren : Limburg organiseert zelf, nog niet bekend i.s.m. welke club 
o U15-Kadetten : West-Vlaanderen W 1568 - Davos Damme Volley of W 208 - VT Koksijde 
o U13-Miniemen : Oost-Vlaanderen O 529 - Kangoeroes Aalst - in Moorsel 
o U11-Preminiemen : Antwerpen  AT 2111 - G-H Am. St.Ant. Zoersel - in Zoersel 

Coachlicentie VVB-AIF? Besproken op RvB KBVBV: procedure zoals nu blijft behouden (coachlicentie 
van vleugel) 

In extern verslag: herschikking competitie. Al iets meer geweten over werkgroep? Julien is voorzitter en 
had 3 namen gevraagd aan VVB: Johan, Gilbert en Willy C. Maandag antwoord geven. 

Gilbert licht voorval toe: wedstrijdwijziging aangevraagd om jeugdbeker te spelen om 18.00u in de week. 
Paul heeft geantwoord dat dit niet kan, vermits buiten uren en er geen scheidsrechter beschikbaar is. 
probleem is opgelost: er is een scheidsrechter beschikbaar. 

Julien: iemand geschorst voor 5 strafpunten is voor speelweek, schorsing telt enkel voor niveau divisie 
en wordt niet doorgegeven voor niveaus nationaal en provincie (geen kaarten in West-Vlaanderen). 
Wel schorsing doortrekken bij uitspraak klachtencommissie 

 

Jeugd 

Dinsdag vergaderd, nog geen verslag van dus zal op volgende RvB voorgelegd worden 
Voor 1ste keer is Vlaams Jeugd Champions League doorgegaan. Swa bundelt de binnengekomen 

commentaren van de evaluatie. Swa dankt voor het werk in provincie. Is een positieve wending. 
Negatieve kanten proberen in orde te krijgen. Swa zal wijziging aan reglement doorsturen. 
Opmerking van aantal clubs die moeten spelen op middaguur en geen kans kregen om iets te 
eten, niet te recupereren tussen verschillende wedstrijden. Zien om in toekomst aan te passen. 
Tendens moeilijk om tornooiverantwoordelijke te vinden, moeten laptop hebben. Homologatie: 
wenselijk 1ste provinciale, is verschillend in de provincies. Vraag naar afmetingen. Naar volgend 
seizoen toe aan de clubs voor te leggen. Clubs kans geven om opmerkingen aan te reiken. 

Jeugdsportfonds 
- 2013  is afgerond. Begonnen met audits. 
Vraag verslag RvB (extern) vlugger te ontvangen. 
Probleem over budgetten: afspraak met Luc om klaarheid over te scheppen, specifiek consumpties 

tijdens vergaderingen.  

Conclusie: voorzitter controleert effectief het verbruik, tekent af en voegt een dubbel bij 
de kostennota. 

 

Commissieverslagen 
VVB-commissie Promotie en communicatie: geen opmerkingen 
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3. EVC 

Gaspra heeft beloofd om programmatie on-line boeken in orde te maken in het reserveringssysteem 
Marc Biebauw is bezig info EVC op ‘booking.com’ te zetten. Om hotelfunctie uit te breiden en online 

te reserveren. Publiciteit naar buitenwereld. 
Verslag consulting: er is markt om hotel uit te bouwen, vermits aanpassingen (parking en kamers).  
 

4. Verslagen  
DB 21/10/2013: 

- Secretaris-generaal: punt 1 nog geen duidelijkheid. 
DB 04/11/2013: 

- concrete zaak over brainstorming: Geert heeft contacten aan werk gezet. 
- vorige vergadering gezegd om voorzitter commissie promotie en communicatie op DB uit te 

nodigen. Voorstel op 16/12 
 

5. Secretaris-generaal (secretariaat) 
Statistieken 

Transfer Beslissing RvB: reglement toepassen, niet toegestaan 

Internationaal transfer Beslissing RvB: niet toestaan, officiële weg volgen 

Overzicht vergaderdata:  
Brief Berlare Zele i.v.m. uitspraak van klacht en beroep wordt besproken. Club heeft verzoekschrift in cassatie 

ingediend. Zitting cassatie vindt plaats op 10/12.  
 

6. voorzitter: 
06-07/12: vergadering ‘executief CEV’: Michel Henno regelt ontvangst delegaties en vervoer vanuit 

luchthaven. 
Vraag conventies na te leveren. 
 

7. Financiën  
Clubs met schulden: laatste aanmaning is vertrokken 18 of 19 : dus vervaldatum is 28 of 29. Lijst is dus 

nog niet definitief, maar einde van de maand zou alles moeten betaald zijn, anders AR hfdstk 4 art 6 
toepassen. Daarom de vraag aan de provinciale voorzitters om de clubs aan te schrijven. 

Begroting 2014: overzicht werd overhandigd op de vergadering en wordt besproken. 

- is begroting die zal voorliggen op AV 
- alle posten begroot op maximum.  
Volgens Diepenbeek: afrekening jeugdkampioenschappen, nog geen storting voor ontvangen. 
Facturen voor jeugdorganisaties mogen opgemaakt worden.  
 

8. KBVBV 

Lijst ranking internationale arbiters is doorgegeven aan CEV 
Match Charleroi – Oudegem voor dit weekend is uitgesteld wegens gaslek. 
 

9. Varia 
Hubert meldt niets af te weten van VVB, en komt terug naar samenkomst in Diegem. Dit zal terug 

opgenomen worden half december. 
Willy L: verzekering: bril van scheidsrechte is stuk: is nog altijd verzekerd  (montuur 25€, glazen integraal) 
Bij Precura Antwerpen is geen Liga vlag, zou niet meer te krijgen zijn. Is niet correct. Ligavlag moet 

gehangen worden. 
Etienne: tekst werkgroep reglementen zou aangepast worden. Jean-Paul zal tekst maken en doorsturen 

naar provinciale secretarissen en voorzitters met vraag deze doorsturen naar de clubs in de provincie.  

Vergunning met ‘hopeloze’ foto’s: op toezien om niet op te sturen, en melden aan secretaris dat foto 
niet goed is. Het is voor VVB-secretariaat onmogelijk om begin seizoen de 38.000 vergunningen 
na te kijken op correcte foto’s. Via de clubadministratie kan gelezen worden wat er juist dient te 
gebeuren en wat de afmetingen moeten zijn voor een foto. Na bespreking met VVB-secretariaat: 
de clubsecretaris kan perfect nakijken in het clubbestand welke foto’s goed zijn 

Verslag RvB van september op website. Vraag: commissieverslagen ook te publiceren. Navragen aan 
Willy C. 

 

Algemene Vergadering op 29 november 2013 
Volgende vergadering Raad van Bestuur vrijdag 20/12/2013 – 19u00  
 

Verslag, Karin Verlinden 
26/11/2013 


