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Confédération 
Européenne  
de Volley-ball 

Met de steun van Bloso 

Erkend door  
het Belgisch 
Olympisch en 
Interfederaal 
Comité via 
KBVBV 

Fédération 
Internationale 
de volleyball 

KBVBV 
Koninklijk Belgisch 
Volleybal Verbond 

Raad van Bestuur VVB 28 februari 2014 - 19.00u 
EVC Vilvoorde 

E X T E R N  
 

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

Commissies: Koen Hoeyberghs (coördinator topsport), Geert De Dobbeleer 
(sporttechnisch coördinator), Johan Callens (scheidsrechters)  

Verontschuldigd: Etienne Mertens, Guy Juwet, Swa Depelchin (jeugd), Gilbert 
Moorthamer (ontmoetingen), Karin Verlinden 

 

Inzage dossier 
 

1. Commissies  
 

Sporttechnisch coördinator 
- Coachlicenties: Brecht heeft verdere bevraging gedaan van clubs en trainers: 

resultaten zitten in map: trainers zijn strenger dan wijzelf en clubs. 
Licentieplicht zal stapsgewijs worden ingevoerd. Voor volgend seizoen zo 
goed als geen wijzigingen maar daarna invoering (2016-2017). Periode van 3 
jaar om in orde te komen. 

Invoering wordt goedgekeurd 

- Beker van België: vragen van jeugdsportclub over niet uitvoeren van beloofde 
zaken: deze konden niet doorgaan door gebrek aan tijd. T-shirt beloofd in 
november vorig jaar zijn beschikbaar 

- Afrekening beker  zo goed als klaar 
- Gedetailleerde nota over scholenproject zal op volgende raad van bestuur 

worden voorgesteld.  

Wordt een agendapunt op volgende Raad van Bestuur. 

- Proms: nog niet definitief: samen gezeten met een aantal partners maar moet 
nog antwoorden komen. Nieuw concept. Binnen de 14 dagen beslissing 

 

Scheidsrechters 

- Johan presenteert resultaten van VSF tevredenheidenquête bij onze 
scheidsrechters: hoge deelname van alle categorieën sr’s, meer dan de helft 
van de sr’s is meer dan 50 jaar, algemene tevredenheid ligt hoog, geen grote 
ambitie om door te stoten naar een hoger niveau, ….. Resultaten zullen 
worden doorgestuurd en resultaten zullen verder worden geanalyseerd 

- Johan stelt wijziging aan vergoeding sr’s voor naar volgend seizoen : zal 
voorstel doorsturen.  

Beslissing is: agendapunt op volgende Raad van Bestuur. 

- Willy Vinck kan geen erescheidsrechter worden wegens het feit dat hij nog 
actief sr is. 

 

Jeugd 
- Is er een kampioenenviering voorzien voor de Champions League jeugd ? 

Antwoord opgevraagd aan Swa. Komt later. 
 

Coördinator topsport 

- Koen presenteert het dossier dat werd opgesteld voor een beachhal. Dossier 
werd ingediend en zal nu beoordeeld worden door de verschillende instanties. 
Zal na goedkeuring van de verschillende instanties terug worden voorgelegd 
voor definitieve beslissing 

 

Commissieverslagen 
- Verslagen goedgekeurd behalve LOC en Jeugdcommissie wegens niet 

aanwezigheid van verantwoordelijken 
- Vraag over verplaatsingsonkosten, kaarten voor beker, enz. voor dag van de 

trainer. 
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2. EVC 
- Nieuwe controle brandweer (na plaatsen van rookmeldingsysteem en brandcentrale): er wordt nu 

gewacht op de resultaten van de controle. 
- Balans: nog geen zicht op resultaten 
- Booking.com werkt goed 
 
3. Verslagen  
a. Db 20 jan 2014: geen vragen en goedgekeurd 
b. Db 03 feb 2014: geen vragen en goedgekeurd 
c. Db 17 feb 2014:  
d. Raad van Bestuur 24 jan 2014: gemaakte opmerkingen: geen vragen en goedgekeurd 
 
4. Secretaris-generaal (secretariaat) 
a. Statistiek: data? ledendaling: waarom ? 

b. Aanpassing HR: akkoord voor aanpassing 

c. Er werd geantwoord op de brief van Dries Uytterhoeve i.v.m. klacht Zele-Berlare 
d. Zele-Berlare: klacht van tweede speler tegen Zele-Berlare in voordeel van speler uitgesproken en 

ook beroep 
e. HPM: er wordt op Bloso vergaderd over het voorstel om Koen te benoemen tot High Performance 

Manager. Targetdatum is 1 april 2014.  
f. Kort verslag van de gesprekken in het overlegcomité met de Liga over de voorstellen van de 

ligavoorzitter. Bespreking van de ligavoorstellen: iedereen drukt zijn ongerustheid uit over de 
timing 

 
5. voorzitter: 
a. Juridische hervorming: eerste vergadering ging door. Verslag volgt. Jean-Paul geeft info over 

bespreking. Wordt verder besproken. Finale voorstel zal naar RVB komen voor goedkeuring. 
b. Provinciale subsidies: eerste vergadering ging door. Verslag ging door naar de deelnemers. Eens 

finaal komt dit ook naar RVB voor finale goedkeuring. 
 
6. Financiën  
a. Balans: Luc bezorgt tegen balanscontrole ook een analytisch document en vergelijking met 

begroting. Vragen werden gesteld en beantwoord. 
b. Topsportbudget: Luc geeft uitleg bij de situatie van het topsportbudget 
 
7. KBVBV 

Jean Paul brengt verslag uit over de vergadering van de voorzitters 
 
9. Varia 

- Luc vraagt of ook aansluitingskaarten van spelers die nog een schuld hebben aan de VVB 
kunnen worden ingehouden: Pierre maakt een reglement klaar en het wordt op volgende RVB ter 
goedkeuring voorgelegd. 

 
Volgende vergadering Raad van Bestuur vrijdag 21/03/2014 – 19u00  
 
Verslag,  
Willy Corbeel 
03/03/2014 


