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Raad van Bestuur VVB 20 december 2013 - 19.00u
EVC Vilvoorde
EXTERN
Aanwezig:

Jean-Paul De Buysscher, Willy Corbeel, Luc Pepels, Etienne Mertens,
Hubert Grootaers, Willy Loverix, Pierre VingerhoetsJulien Van
Brusselen, Johan Van Riet, Willy Scherrens, Karin Verlinden (verslag)
Commissies: Koen Hoeyberghs (coördinator topsport), Geert De Dobbeleer
(sporttechnisch coördinator), Swa Depelchin (jeugd),
Verontschuldigd: Patrik Laurijssen, Nadine Strobbe, Guy Juwet, Johan Callens
(scheidsrechters), Gilbert Moorthamer (ontmoetingen),
Inzage dossier
1. Woord van de voorzitter
2. Commissies
Coördinator topsport
Koen licht infrastructuur Topsport toe a.d.h.v. een presentatie:
Ondersteuning, centralisatie, criteria
Nood accommodatie Nationale Ploegen (overzicht trainingsuren, aantal velden)
Bovenlokale sportinfrastructuren
Beach hal: nood, meerwaarde, partners, financiële haalbaarheid, stappenplan
Presentatie doorsturen naar de leden RvB.
DSKO
Brecht geeft toelichting via presentatie over diploma’s, licenties en trainersfederatie
Knelpunten
Diploma’s: algemeen, stand van zaken (bij 70% van de clubs), evaluatie,
Licentiesysteem: geeft overzicht van huidig reglement, voorwaarden.
Trainersfederatie: trainersfederatie wordt opgeheven. Vernieuwde naam:
coaches platform.
Voorstel:
o uitbouw licentiesysteem: licentie als inschrijving voor coaches platform.
Stappenplan A-, B- en C-licenties.
o licentie koppelen aan coaches platform, licentie als inschrijving, website als
communicatietool.
Algemene gedeelte van de presentatie bespreken met de clubs per provincie.
Clinics/bijscholingen moeten gevolgd worden door mensen met juiste
licentieniveau, anders wordt geen erkenning van de bijscholing gegeven.
Goede ideeën, commentaren volgen later.
Presentatie doorsturen naar de leden RvB. Bespreken in provincies. Aan Brecht
info/adviezen doorgeven
Sporttechnisch coördinator
In kader van basisopdracht 4: bijscholingen voor clubs, gegeven i.s.m. Dynamo Project
in 2014 opleidingen gepland:
o 13/02/2014: sportmarketing, op welke manier uitbouwen
o 13/03: leiding geven aan vrijwilligers, omgaan met conflicten, communiceren
met vrijwilligers
vorige week (12/12) is de bijscholing ‘website bouwen met Drupal’ doorgegaan.
Jaarboek:
overzicht/opinies van het huidig volleybal in België: een geheel van Nationale
Ploegen, sponsors, Beach, …
reacties: tot nu toe zeer enthousiast.
clubs kunnen aankopen aan 6€, andere aan 10€
in bureel van Willy staat voor iedere provincie dozen klaar: 3stuks per club +
USB-sticks
Evolutie fondsenwerking: Geert geeft toelichting a.d.h.v. diagram
met betrekking tot verkoop van activiteiten, subsidiekanalen, organisaties van
alle Nationale Ploegen (van jeugd tot seniors)
financieel sponsoring, service sponsoring (vb. water, kledij, …)
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Project naar clubsamenwerking met scholen toe:
zoals door de jeugdcommissie besproken werd op het conclaaf.
vraag om budget vrij te maken voor clubs die zich richten naar scholen.
vraag beslissing te nemen om begin januari met het project te kunnen starten
Jeugdsportfonds:
alle clubs hebben toelagen ontvangen.
huldiging:
o enkel de leden U11 op podium laten komen.
o clubs ontvangen alles zodra ze binnen komen
Beker van België: alle kaarten zijn de deur uit: (clubs Jeugdsportfonds, finalisten), veel media-aandacht,
Uitnodigingen naar leden RvB zijn vertrokken.
Ontmoetingen
verontschuldigd
Scheidsrechters:
verontschuldigd
Jeugd
Afgelasting van vergadering van december werd de dag ervoor verwittigd. Lid van provincie
Antwerpen had hiervoor speciaal verlof genomen. Vraag om vroeger te verwittigen. Swa zegt dat
hij er niets aan kan doen indien mensen door omstandigheden de dag ervoor berichten. Data
liggen reeds lang vast.
Vlaamse Jeugd Champions League:
alles is voorbereid voor Kerst.
Reglementen aangepast.
Antwerpen zorgt zelf voor de documenten voor hun clubs. Kopie al genomen van
deelnemerslijsten. Vraag om aanpassing vroeger door te geven. Aanpassing pas gekomen na
vergadering met Dominique, Wim, Mieke, Koen, …
Zou evaluatie gebeuren op 10/12, maar is geen vergadering geweest.
Commissieverslagen
ontmoetingscommissie niet aanwezig.
scheidsrechterscommissie niet aanwezig.
jeugdcommissie
Wat is eigenheid van Topsportcommissie? Is dit een commissie van VVB?
orgaan bepaald door Bloso. In dekreet legt Bloso vast hoe commissie moet samengesteld worden,
kunnen bijkomende leden bij.
Topsport staat op website onder commissie, dus is commissie.
3. EVC
Geen verslag van RvB. Op vergadering werd, zoals aangekondigd, de resultaten van de consulting
besproken.
Veiligheid in EVC: Willy L licht toe. Wordt vervolgd.
4. Verslagen
DB 18/11/2013:
- 5.1: Algemene Vergadering: delegatie mag bestaan uit andere personen dan voorzitter, secretaris
en financiële penningmeester door volmacht
- Premie nationale ploegen: wordt bediscussieerd: Willy zal de teksten opzoeken van
topsportcommissie, waarin Bloso ook aanwezig is, en zaken zoals budget goedkeurt. Deel van budget
is verplicht toegekend vanuit VVB. Zoals gemeld op de Algemene vergadering: indien geld op is zal
gesnoeid worden in programma.
DB 02/12/2013:
Vlabus: officieel orgaan dat tewerkstelling in sportsector bewerkstelligd. Via VSF werd gevraagd aan
de federaties om iemand voor te dragen. Jean-Paul heeft zijn kandidatuur gesteld voor Algemene
Vergadering en is aanvaard.
Prijzengeld Beker van België.
Ethias: gesprekken aan de gang om aanmaakkosten.
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Verslag RvB:
opmerkingen moeten wel goedgekeurd worden.
vraag van Julien om opmerkingen naar iedereen door te sturen. Opmerkingen in het verslag in een
andere kleur of onderlijnen.
Juridische commissie: Jean-Paul en Willy C lezen ontvangen kandidaturen voor. Voorzien begin januari
samen te komen, Pierre ook uitnodigen.
5. Secretaris-generaal (secretariaat)
Statistieken
Berlare Zele i.v.m. uitspraak cassatie: onontvankelijk. Berlare moet nu beslissing klachtencommissie
uitvoeren. Club heeft gesprek aangevraagd met Jean-Paul. Duidelijk op consequenties wijzen,
datum stellen en gevolgen melden indien niet betaald wordt. Datum samenkomst: 06 of 07/01.
In bundel VSF-nieuwsflash:
geeft aan wat reeds verteld waarheidsgetrouw is. Totaal geen weet hoeveel aan provincies zal
gegeven worden. Streefbedrag werd op AV besproken
Jean-Paul wil een werkgroep oprichten ter bespreking: van iedere provincie iemand samen met
DB en naargelang thema vordert, ook met commissies samen zitten. Bedrag, bepaalde strategie
(alles naar provincies of alles vanuit VVB centraal), hoe verdelen, …. Jean-Paul zal groep leiden
Tegen 2de week van jan (15/01) doorgeven wie afgevaardigde en wie vervanger is, vergadering met
2 personen, dan ook met commissies en telkens verslag uitbrengen aan RVB. Jean-Paul zal mail
sturen.
Werken met vrijwilligers: project van VSF: project aanbieden aan clubs van federatie, hoe met vrijwilligers
werken. 11 clubs hebben ingeschreven, 12de club is VVB. Geen enkele Limburgse club heeft
gereageerd op de oproep. Criteria clubs: aantal keren samen, afvaardiging van clubs telkens 2 dezelfde
personen. Aan clubs een soort waarborg vragen, zodat zekerheid bestaat dat clubs meewerken.
‘Waarborg’ terug storten na afloop van project.
Financiële bijdragen: aangepast op site.
Presentatie recreatie: informatieve opdracht voor Joeri als Recreatief Coördinator: stand van zaken van
recreatie. Presentatie geeft goed overzicht. Indien suggesties: doorgeven aan Joeri. Joeri zal contact
opnemen met iedere provinciale recreatieverantwoordelijken. Om te weten welke recreatiebonden actief
zijn in de provincies.

6. voorzitter:
Zaken al behandeld
7. Financiën
8. KBVBV
Puurs: betaling van speler, brief van CEV, Jean-Paul licht toe.
Gent Dames: problemen met TV uitzendingen. Jean-Paul licht toe.
Barragewedstrijd competitie heren te spelen op paasweekend: wordt besproken op RvB KBVBV.
Data barragewedstrijden waren niet bepaald.
Guibertin: verlichting verbeterd. Is OK.
Binnen Liga discussie over betalen syndicale premie. Moet bekeken worden. Deadline. Te bespreken
door Liga.

9. Varia
Antwerpen: betreur dat in sommige provincies gespeeld wordt op WE BvB. Is normaal beschermde
datum. Dag is beschermd. Te bespreken naar toekomst.
Oost Vlaanderen: Algemene Vergadering Oost-Vlaanderen heeft voorzitter aangeduid: Luc Declercq.
Informatief: wijzigen van tijdstip en manier van betalen aan provincies van ledenbijdrage e.d, is op vraag
van Yolande en werd goedgekeurd door Willy C
Volgende vergadering Raad van Bestuur vrijdag 24/01/2014 – 19u00
Verslag,
Karin Verlinden
23/12/2013
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