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Raad van Bestuur VVB 21 maart 2014 - 19.00u
EVC Vilvoorde
EXTERN
Aanwezig:

Jean-Paul De Buysscher, Willy Corbeel (verslag), Luc Pepels,
Etienne Mertens, Patrik Laurijssen, Hubert Grootaers, Willy Loverix,
Pierre Vingerhoets, Luc De Clercq (ter vervanging van Nadine
Strobbe - zonder stemrecht), Guy Juwet, Julien Van Brusselen,
Willy Scherrens,
Commissies: Geert De Dobbeleer (sporttechnisch coördinator), Swa Depelchin
(jeugd), Gilbert Moorthamer (ontmoetingen), Johan Callens
(scheidsrechters)
Verontschuldigd: Nadine Strobbe, Johan Van Riet, Koen Hoeyberghs
(coördinator topsport), Karin Verlinden
Inzage dossier

KBVBV
Koninklijk Belgisch
Volleybal Verbond

Met de steun van Bloso
Erkend door
het Belgisch
Olympisch en
Interfederaal
Comité via
KBVBV

Fédération
Internationale
de volleyball

Confédération
Européenne
de Volley-ball

1. Commissies
a. Sporttechnisch coördinator
- Invoering coachlicentie : WORDT AANVAARD EN KAN ALS REEDS
BESPROKEN INGEVOERD WORDEN mits ook informatie naar secretariaat
over begrip C-licentie (niet meer duplicaat voor een licentie om te coachen) en
methode van controle van toepassing in divisie en eerste provinciale.
- Promotie van de sporttak : scholenproject : gedetailleerd uitgewerkte tekst
wordt besproken.
o Antwerpen drukt bezorgdheid uit dat bepaalde scholen engagement om het
tijdens de schooluren te doen niet zullen aanvaarden : document wordt
aangepast van ‘tijdens de schooluren’ naar ‘onmiddellijk aansluitend op de
schooluren)
o Oefenstof is enerzijds specifiek voor lesuren van 50 min en andere voor de
werking in de club
o INVOERING WORDT AANVAARD MITS DEZE AANPASSING

b. Scheidsrechters
- Voorstel aanpassing vergoeding 2014-2015 :
o opmerking van Antwerpen : gezien de aftrek van 33 % belastingen zou het
soms beter zijn de vrijwilligersvergoeding toe te passen en zijn voorstander
van betaling via bond met opmaken van fiscale fiches door bond
o in Oost-Vlaanderen geen draagvlak voor verhoging
o in Limburg, West-Vlaanderen en Brabant nog niet besproken
o de drie provincies die dit nog niet bespraken dienen hun standpunt bekend
te maken tegen volgende raad van bestuur tegen rvb van april
o vergadering bij BOIC op 15 mei 2014
- Tevredenheidsbevraging bij SR : er moet een actie komen om sr’s te werven
en tot verjonging te komen van sr’s korps.
- Liga B heren en dames zullen volgend jaar moeten werken met e-scoresheet
- Ontslag sr Steven Lievens
- Johan meldt internationale aanduidingen Belgische sr’s zowel in zaal als op
beach
- Volgende week bijscholingen lijnrechters in evc (ook één in sessie bij aif)
- Statuut Beachsr’s goedgekeurd op nationaal vlak mits goedkeuring in
vleugels: aanpassing dat beachsr niet ook zaalsr moet zijn maar moet ofwel
beachsr of zaalsr zijn
- Tot op heden dienden sr’s die cursussen op internationaal vlak volgen zelf de
helft moeten betalen van de kosten. In het AIF moet de sr niets betalen. Vraag
is of dit ook kan in VVB : mogelijkheid om de helft terug te verdienen mits
terugverdienprestaties. Johan maakt hierover voorstel.
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c. Competitie
- Competitiereglement en kalender 2014-2015 divisie en nationaal worden besproken :
o Liga Heren zal met 10 spelen.
o voor nationaal dient nog gewacht op een aantal inputs van beide liga’s.
o Supercup kan niet worden gespeeld op 1 dag behalve in de week.
o de nodige aanpassingen worden doorgenomen en zullen door Gilbert aangepast worden. Hij
bezorgt aan secretariaat documenten voor website en verspreiding naar RVB
VVB COMPETITIEREGLEMENT, KALENDER EN ANORAMA WORDEN GOEDGEKEURD.
- Vlaamse beker : Gilbert doet aanpassingen en doet zoals in vorige.
WORDT GOEDGEKEURD
- Vlaamse jeugdbeker : Gilbert doet aanpassingen en doet zoals in vorige.
WORDT GOEDGEKEURD
- Nationaal competitiereglement :
o opmerkingen moeten voor 7 april bij Julien Van Brusselen worden gemeld.
o goedkeuring van deze reglementen gebeurt op vergadering voorzitters op KBVBV.
o Julien bezorgt daarna de goedgekeurde teksten voor verspreiding en melding op website.
- Nationaal bekerreglement :
o zelfde werkwijze hierboven
o inschrijving Beker van België blijft verplicht voor alle ploegen uit nationale.
o inschrijvingsgeld eerste en tweede ronde en achtste finale gehalveerd.
- Nationale jeugdkampioenschappen : buiten datums geen wijziging t.o.v. vorig seizoen.
WORDT GOEDGEKEURD
- Situatie competitieprogramma = Willy Corbeel ziet volgende vrijdag Kevin en zal rapporteren.
- Willy Corbeel meldt aanpassingen reglement Internationale Transfer
- Willy Corbeel meldt wijziging Medical Joker reglement en zal rondsturen voor eventuele
toepassing in Divisie en bij uitbreiding in de provincies
d. Jeugd
- Kampioenenviering VCLJ : Bekers worden voorzien en Johan Van Riet zal dit coördineren. Swa
zal hem contacteren
- Reglement Jeugdsportfonds 2014 : wordt voorgelegd door Swa.
o WORDT GOEDGEKEURD.
o Swa en Geert zorgen voor verspreiding en publicatie op website
- Reglement VCLJ 2014-2015 : vragen van Swa worden besproken.
o Swa zal ter goedkeuring voorleggen op rvb van april na bespreking in jeugdcommissie.
- Evaluatie van vorige VCLJ zal gehouden worden op 28 april. Swa informeert iedereen.
e. Commissieverslagen: nihil
2.
-

EVC
Verbeterde bezetting van hotel
Balans en resultaat 2013 worden volgende week afgeleverd en daarna vergadering met VVB.
Brandveiligheid : nog geen attest van brandweer : er moeten nog enkele zaken worden aangepast
Mogelijk meer leerlingen in VVS : noodzaak aan kamers, meer ruimte in eetzaal en
ontspanningsruimte nodig : wordt besproken met Koen en school

3. Verslagen
a. Dagelijks Bestuur 17 maart : vragen worden beantwoord
b. Raad van Bestuur 24 jan 2014: gemaakte opmerkingen: nihil
4.
-

Secretaris-generaal (secretariaat)
Statistiek
Lotto Jeugd 2014 : terug goedgekeurd
FOD vraagt informatie over bestuurssituatie bij een Limburgse club
Info over clubs met schulden worden uitgedeeld
Fiscale fiches zullen voor einde maand opgemaakt worden en verstuurd
Stage NP Dames in China : Willy Corbeel zal KBVBV vertegenwoordigen
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5. voorzitter:
- Meldt viering Nationale Ploegen bij Di Rupo
- Meldt vergaderingen over juridische hervormingen en zal verslagen bezorgen
6. Financiën
- Definitieve balans : wordt besproken
o Julien stelt vraag over afschrijvingstermijn van ballen.
o Luc bespreekt verder balans, resultaat, topsportbudget 2014 en vergelijkingen met budgetten.
Vragen werden beantwoord. Luc zal eventuele vragen via mail bespreken.
o Besteding winst : wordt besproken.
7. KBVBV
- Liga A light : standpunt werd ingenomen door RvB KBVBV om mogelijkheid te laten om verder te
spreken naar seizoenen vanaf 2015-2016.
- Balans KBVBV werd meegedeeld op RVB.
9.
-

Varia
Huub wenst te weten hoe het staat met uitbreiding DB : wordt behandeld
Etienne betreurt laat bezorgen van documenten voor deze RvB
Julien vraagt nog eens naar samenstelling van werkgroep competitie : blijft Johan Van Riet,
Gilbert Moorthamer en Etienne Mertens wordt toegevoegd. AANVAARD.
- Julien vraagt of er al een aparte VZW is opgericht voor EK 2015. Nut en nood is hiervoor nog niet
bepaald.
Volgende vergadering Raad van Bestuur vrijdag 25/04/2014 – 19u00
Verslag,
Willy Corbeel
21/03/2014
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