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Raad van Bestuur VVB 24 januari 2014 - 19.00u
EVC Vilvoorde
EXTERN
Aanwezig:

Jean-Paul De Buysscher, Willy Corbeel, Luc Pepels, Etienne Mertens,
Patrik Laurijssen, Willy Loverix, Pierre Vingerhoets, Nadine Strobbe,
Guy Juwet, Julien Van Brusselen, Karin Verlinden (verslag)
Commissies: Geert De Dobbeleer (sporttechnisch coördinator), Gilbert Moorthamer
(ontmoetingen), Swa Depelchin (jeugd)
Verontschuldigd: Hubert Grootaers, Johan Van Riet, Willy Scherrens, Koen
Hoeyberghs (coördinator topsport), Johan Callens (scheidsrechters)
Inzage dossier
1. Woord van de voorzitter
2. Commissies
Coördinator topsport
Verontschuldigd
Sporttechnisch coördinator
Coachlicenties: voorstel DSKO: Geert geeft korte toelichting van uiteenzetting van
Brecht op vorige Raad van Bestuur:
- werken met 3 licenties (A, B en C) verspreid over 3 seizoenen
- opmerking Oost-Vlaanderen: voor onderzoek werd een beperkte groep van
mensen bevraagd. Clubs zijn bevraagd waarvan 70% antwoordden, niet de
individuele trainers. Oost-Vlaanderen wil dat alle coaches bevraagd worden.
- opmerking Antwerpen: het probleem is de ‘overlast’ om een trainerscursus te
volgen van 40u.
vragen:
- wat gaat gebeuren om ‘passieve’ groep trainers die afhaken te motiveren:
o in 3 jaar cursus volgen
o er zullen 3 cursussen per jaar in verschillende regio plaats vinden
o iemand die training geeft (ervaring) heeft ander parcours.
- wie bepaald dat trainer voldoende jaren heeft, hoe organiseren, hoe doen?
o op basis van CV: vb 5 j ervaring op 2de provinciaal: is duidelijk. Controle:
provincie betrekken
o competentie bewijzen
- persoon is gestopt voor 5 jaar, heeft diploma B-trainer maar heeft geen bijscholing
gevolgd, en wil opnieuw starten: moet 3 bijscholingen volgen alvorens training te
kunnen geven. Persoon met diploma B-trainer kan direct beginnen, iemand 3 jaar
gestopt: moet wachten: is niet logisch
- wat met spelers die op provinciaal niveau fungeren als trainer? Zij kunnen pas
binnen 3 jaar trainer zijn
- wat als cursisten niet geslaagd zijn in seizoen 2? Schuift op
Het voorgesteld systeem wordt door de Raad van Bestuur principieel
goedgekeurd, mits trainers zelf te bevragen en paar zaken te verfijnen.
Geert zal aan Brecht doorgeven dat systeem verder kan uitgewerkt worden met
aanpassing van besproken gegevens.
In kader van BO3: organiseert de VVB i.s.m. Dynamo Project op 13/02 de bijscholing
sportmarketing
Jeugdsportfonds: subsidie Bloso stijgt met 18%. Geert licht quotering toe.
Promotie sporttak ‘volley@school’: Geert licht toe
- werd door Jeugdcommissie besproken op conclaaf, aanpassen van leeftijd: actie
ook toespitsen van 1ste tot 5de jaar lager onderwijs
- bedoeling dat project loopt over 2014, clubs moeten niet op zelfde moment starten
- na bediscussiëring vraagt Geert aan RvB voor akkoord om actie te ondernemen
naar scholen toe vanuit clubs en budget vrij te maken.
- de Raad van Bestuur beslist principieel het project te laten doorgaan, maar
volledige uitwerkingnota wordt verwacht.
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Vraag van Etienne: hoe huldiging Jeugdsportfonds laten verlopen op dag finale Beker van België, tussen
2 wedstrijden? Publiek animeren. Verschillende scenario’s opgemaakt, afhankelijk van tijd. Etienne zal
organisatie Beker van België nog met Geert bespreken.
Ontmoetingen
Reglement VVB-eindronden: Gilbert geeft de wijzigingen op.
- aanpassingen:
o punt 5: ‘alle sets zonder puntenlimiet’: veranderen door: ‘met verschil 2 punten’.
o Libero: wijziging libero melden op wedstrijdsecretariaat.
o coach: in bezit zijn van coachlicentie VVB. Voor provincie geen coachlicentie nodig. In
competitiereglement aanpassen: Coach aangesloten bij AIF moet in het bezit zijn van een
coachlicentie VVB.
- het reglement wordt goedgekeurd, met kleine aanpassingen
Reglement VVB-jeugdeindronden: Gilbert geeft de wijzigingen op.
- aanpassingen:
o punt 6: idem als reglement VVB-eindronden
o 7c: wat als 3 ploegen gelijke punten en gelijke verhouding van punten
o 11c: T-shirt vervangen door aandenken
- vraag van Antwerpen om het schema bij U13 te wijzigen kan niet toegestaan worden: indien schema
in 1 categorie veranderd wordt, moet dit overal veranderen. Gilbert zal dat bekijken
- het reglement wordt goedgekeurd, mits kleine aanpassingen
Vraag van Leo Peeters om uitslagen direct te ontvangen. Opnemen ter bespreking op
commissievergadering. Gilbert zal Luc Vangansbeke mail laten sturen dat uitslagen tegen 12u ’s
nachts moeten ingegeven worden.
Homologatie VVB: voorstel vacature verantwoordelijke op website te plaatsen; Gilbert maakt bericht op.
Scheidsrechters:
Verontschuldigd
Willy: RvB KBVBV: Johan Callens heeft lijst erescheidsrechter voorgelegd: lijst wordt goedgekeurd,
doorgeven aan Johan.
De VSF scheidsrechter bevraging is volop bezig. Johan hoopt op 550 antwoorden. Johan zal de
resultaten overmaken aan RvB en op basis van resultaten acties voorstellen.
Jeugd
Verslag conclaaf:
- voormiddag project naar scholen toe
- namiddag: clinics: Jeugdcommissie vraagt geen wildgroei, de clinics bundelen, niet zelfde
persoon op 2 dagen tijd zelfde clinic in dichte regio. Met Brecht uitwerken.
- U-…: in alle provincies opgenomen. Vraag om volgend jaar enkel U te gebruiken. Ook aan te
passen in competitiereglementen
Reglement U11:
- Swa geeft wijzigingen op
- stemming: reglement is goedgekeurd meerderheid tegen minderheid.
Commissieverslagen
Verslag jeugdconclaaf: goedgekeurd
VVB-scheidsrechterscommissie: goedgekeurd
Waarnemers: goedgekeurd
VVB-commissie promotie en communicatie: goedgekeurd
VVB-beachcommissie: goedgekeurd
3. EVC
Bezig met werken: noodzakelijk voor verkrijgen van brandattest. Guy geëngageerd om tegen eind februari
alles in orde te krijgen
Consulting bureau: investeringsdossier opmaken en bekijken welke richting het kan uitgaan.
Overdekte beachhal: studie kostenraming opmaken en verder nakijken voor uitwerking of niet.
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4. Verslagen
DB 16/12/2013:
- PowerPoint over recreatie van Joeri. Recreatieverantwoordelijke Oost-Vlaanderen vraagt om
samenkomst te organiseren met alle recreatieverantwoordelijken. Willy zal doorgeven aan Joeri.
- Punt 6 blijft absoluut noodzakelijk om samen te komen zoals voorzien in verslag van vorige RvB
- goedgekeurd
DB 06/01/2014: goedgekeurd
RvB: opmerkingen: goedgekeurd
5. Secretaris-generaal (secretariaat)
Statistieken
Commissieverslagen op de website VVB
Laattijdig transfer: dossier bekeken met DB. Geen redenen om toe te staan.
Laattijdig transfer: lid is nog aangesloten als niet-speler, kan dus geen transfer toegestaan worden.
Berlare Zele i.v.m. klacht: wordt besproken
- Willy zal speler en club inlichten, Jean-Paul zal Paul Lagae inlichten
Puurs: wordt besproken
- Ontslag voorzitter: VVB gevraagd om nieuwe voorzitter via schutblad. Voorzitter kan pas weg als
nieuwe aangeduid is. Wordt opgevolgd
Vraag gesteld i.v.m. nieuwe competitieprogramma: Oost-Vlaanderen is kandidaat om met opstart mee
te werken. West-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant behouden hun vorige programma.
Antwerpen nog niet zeker, wil eerst demo bekijken indien mogelijk
Clubs met schulden: MSC heeft nog een openstaande factuur. Kopie van factuur aan Etienne gegeven
Vandaag werden 2de facturen van huidig seizoen verstuurd.
Bedragen voor provincies:

6. voorzitter:
Juridische hervorming:
- 04/02 om 20u in EVC
- Werkgroep is samengesteld
- Pierre wordt hierop ook uitgenodigd.
- Jean-Paul meldt aan Paul Lagae.
Provinciale subsidies:
- werkgroep: van iedere provincie iemand als verantwoordelijke en iemand als back-up aangeduid
- Jean-Paul zal enkele dagen voorstellen
Jean-Paul is naar voordracht Project EU geweest i.v.m. ‘match fixing’. Hij heeft een verslag
opgemaakt en zal dat doorsturen.
7. Financiën
Met SBB samen gezeten om te bekijken welke functies er zijn en wie fiche en wie niet: Luc licht de 12
categorieën toe. In principe vanaf 2014, inkomsten 2013. Luc zal presentatie doorsturen
Begroting: is aangepast.
8. KBVBV
Ere-scheidsrechters: werd besproken
Vraag van CEV i.v.m. opleiding beachscheidsrechters via Guido Notaerts: Willy leest mail voor.
Stemming: 5 akkoord; 5 onthouding. Onthoudingen worden niet meegeteld, dus unaniem
aangenomen.
Kan VVB bepaalde ballenmerken opleggen ? Willy zal contracten bekijken
Proberen E-score ook in Liga B invoeren.

9. Varia
Willy L: vergadering van commissie gaat door in EVC en duurt langer dan 22u. Iemand die buiten valt
heeft geen mogelijkheid tot verzorging. Zou moeten kunnen? Harry Van Hoof !!
Bij scheiding is een jeugdlid 1 week bij de moeder en 1 week bij de vader: kan jeugdspeler spelen in 2
provincies? Is niet voorzien. Trainen is geen probleem.
Volgende vergadering Raad van Bestuur vrijdag 28/02/2014 – 19u00
Verslag, Karin Verlinden
27/01/2014
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