VLAAMSE
VOLLEYBAL
BOND vzw
Beneluxlaan 22
B-1800 Vilvoorde
Tel.: 02/257.16.00
Fax: 02/257.16.02
BTW: 417 414 853
Bank: 737-0018558-74
IBAN: BE16 7370 0185 5874
BIC: KREDBEBB
vvb.secretariaat@skynet.be
www.volleyvvb.be

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

Algemene Vergadering VVB vzw
De Algemene Vergadering VVB vzw vond plaats in het Eurovolleycenter,
Beneluxlaan 22 in 1800 Vilvoorde op vrijdag 28/03/2014 om 19.30u.

Aanwezigen:
* Stemgerechtigd: de provinciale afgevaardigden:
- Antwerpen: 3 stemmen
Dhrn. Patrik Laurijssen, Paul Derkinderen, Marc Van Braekel.
- Vlaams-Brabant: 3 stemmen
Dhrn. Guy Juwet, Julien Van Brusselen, Wim Philippe.
- Limburg: 3 stemmen
Dhrn. Willy Loverix, Luc Menten, Lambert Hilven.
- Oost-Vlaanderen: 3 stemmen
Dhrn. Luc Declercq, Pierre Vingerhoets, Herman De Rycke.
- West-Vlaanderen: 3 stemmen
Dhrn. Johan Van Riet, Willy Scherrens en Eddy Degrave.
- Dagelijks Bestuur: 3 stemmen
Dhrn. Jean Paul De Buysscher, voorzitter; Willy Corbeel, secretaris-generaal; Luc
Pepels, financieel bestuurder.
* Niet-stemgerechtigd:
- Commissieverantwoordelijken:
dhrn. Gilbert Moorthamer, Bart Frigne (ter vervanging van Johan Callens), Swa
Depelchin, Rick Donckers, Filip Rossel, Marcel Coppens
Paul Lagae, voorzitter klachtencommissie
dhr. Koen Hoeyberghs, topsportcoördinator
dhr. Geert De Dobbeleer, sporttechnisch coördinator
dhr. Joeri Van de Wiele, coördinator recreatie
- Secretariaat:
mevrn. Yolande Van Dorslaer (boekhoudster) en Karin Verlinden (verslag).
- Verscheidene toeschouwers.
* Verontschuldigd:
- dhr. Etienne Mertens, bestuurder en voorzitter Antwerpen
- dhr. Hubert Grootaers, bestuurder en voorzitter Limburg
- mevr. Nadine Strobbe, bestuurder Oost-Vlaanderen
- dhrn. Paul Buyle, Luc Vanaverbeke, Johan Callens
1. Nazicht der stemgerechtigden
Aantal stemmen bij aanvang van de vergadering:
Antwerpen:
3 stemmen
Vlaams-Brabant:
3 stemmen
Limburg:
3 stemmen
Oost-Vlaanderen:
3 stemmen
West-Vlaanderen:
3 stemmen
Voorzitter
1 stem
Secretaris-generaal
1 stem
Financieel bestuurder
1 stem
Totaal:
18 stemmen
Quorum bij 18 stemgerechtigde personen:
gewone meerderheid = 10, 2/3° meerderheid = 12; geheime stemming (1/5°) = 4.

2. Welkomstwoord door dhr. Jean-Paul De Buysscher, voorzitter
Geachte dames en heren,
Namens de raad van bestuur VVB wens ik u allen van harte welkom op de Algemene
Vergadering van de VVB.
Het is me een waar genoegen hier te mogen verwelkomen
- de heer Willy Bruninx, voorzitter van de KBVBV en erevoorzitter VVB
- de heer Michel Henno, financieel bestuurder KBVBV,
- de heer Sam Van Welden,
- de leden van de raad van bestuur van de VVB ,
- de afgevaardigden van de provincies,
- de commissievoorzitters van de VVB,
- de coördinatoren en het personeel van de VVB,
- en u allen, dames en heren, van harte welkom.
Op de agenda van deze algemene vergadering staat naast de klassieke punten van het
goedkeuren van de jaarrekeningen en de balans van 2013 en de bekrachtiging van de
juridische commissies ook nog de verkiezing van de secretaris-generaal voor de komende 4
jaar. Maar voor we zover zijn is het toch wel goed dat we even stil staan bij het afgelopen jaar,
dat tevens mijn eerste jaar was als voorzitter van de VVB.
Laat ons misschien beginnen met een kort overzicht van de sportieve resultaten van
afgelopen jaar en naar goede gewoonte beginnen we bij de dames.
- Bij hun eerste deelname wonnen onze Yellow Tigers de zilveren medaille in de Euroleague
waardoor ze zich plaatsten voor deelname aan de Grand Prix later dit jaar.
- Op het EK in Berlijn verstomden ze vriend en vijand door het behalen van de bronzen
medaille met als gevolg een rechtstreekse kwalificatie voor het EK 2015.
- En op 5 januari jongstleden bezorgden ze ons bijna een delirium door in Polen het
kwalificatietornooi te winnen voor het WK later dit jaar.
De heren lieten zich ook niet onbetuigd en
- startten in Kortrijk met de memorabele barragewedstrijd tegen Griekenland met de
kwalificatie voor het EK tot gevolg.
- Hieraan werd er een vervolg gebreid met de gouden medaille in de Euro-League, die recht
geeft op deelname aan de World league later dit jaar.
- Op het EK in Denemarken behaalden we een 7de plaats, waardoor de Red Dragons
automatisch geplaatst zijn voor het EK 2015.
- Op 5 januari jongstleden plaatsten ze zich daarenboven voor het WK later dit jaar.
We zouden de jongens van de topsportschool onrecht aandoen als we hun prestaties niet
zouden vermelden. Ook zij behaalden na een foutloos parcours in de kwalificatietornooien
immers de bronzen medaille op het EK in Laktashi en een schitterende 9de plaats op het WK in
Mexico met 20 ploegen.
Maar naast al deze schitterende resultaten, die uitvoerig de aandacht kregen op radio,
televisie en in de geschreven pers, heeft de VVB ook niet stilgezeten.
- In de basiswerking van de federatie werd het afgelopen jaar in de hoogste reeks bij zowel
dames als heren het elektronisch wedstrijdblad ingevoerd met daaraan gekoppeld de livescore. Dit heeft er ook voor gezorgd dat de belangstelling voor volleybal enkel maar
verhoogt. Na enkele kleinere opstartproblemen mogen we zeker spreken van een
geslaagde invoering zodat we zinnens zijn die lijn verder te zetten door deze toepassing
volgend seizoen uit te breiden naar de LIGA B.
- In het domein van het beachgebeuren werd ook veel energie gestopt. Zo schakelden we in
het afgelopen jaar over naar een nieuwe toernooiformule en werd het aandeel van de
federatie in de organisaties zelf alsmaar groter, met dank aan Johan Van Riet trouwens.
- Totaal vernieuwend in het jeugdvolleybal was de invoering van de champions league bij de
jeugd. Een jeugdkampioenschap dat de komende weken zijn finales kent. Na een aantal
opstartproblemen kunnen we ook hier spreken van een geslaagde invoering. Het heeft heel
wat voeten in de aarde gehad alvorens we erin slaagden dit project op te starten en zoals
afgesproken is de finale beoordeling van dit project voorzien voor de komende weken.

- Op vlak van de opleidingen heeft de federatie ook geïnvesteerd. Zo hebben we een DSKO
(in de volksmond noemen we dit een Directeur Sport Kader Opleidingen) in dienst
genomen. Zoals je weet is dat niemand minder dan Brecht Van Kerckhoven die als taak
kreeg het ganse opleidingsverhaal te herwerken. Een eerste concrete actie die voor
volgend seizoen op stapel staat is het invoeren van de herziene coachlicenties.
- En tot slot hebben we naar promotie toe ook nog het jaarboek uitgegeven, een schitterend
boek dat alles van het seizoen 13-14 samenbundelde.
Tot dusver een greep uit de werking van de federatie het afgelopen jaar. Een hele brok als je
het mij vraagt en ik wens dan ook iedereen die hieraan heeft meegewerkt van harte te
bedanken: niet alleen het personeel van de VVB maar ook alle vrijwillige medewerkers die hun
steentje hebben bijgedragen in het verwezenlijken van dit alles. Maar dit betekent uiteraard
ook dat 2014 alweer een jaar wordt vol uitdagingen, niet alleen sportief maar ook
organisatorisch. Een jaar vol nieuwe uitdagingen waar het werk er niet minder op wordt. Als
eigen organisaties staan de Grand Prix en de World League voor het eerst in onze
geschiedenis op stapel.
In het beachsegment heeft de federatie ook heel wat effort te steken: ik vermeld hier het
implementeren van een eigen beach-website met mogelijkheid tot online-inschrijven en in de
software voor de organisaties ter plekke. Het is onze overtuiging dat we hoe langer hoe meer
de organisatie van het beachkampioenschap zelf in handen dienen te nemen. Blijft nog de
uitdaging van de uitbouw van het VVB-beach en de beach-topsport.
Verder zijn we ook een hervorming aan het uitwerken voor de werking van het juridisch
apparaat van de VVB en van de werking van de VVB in het algemeen. Voor de werving van
nieuwe leden wordt momenteel het scholenproject uitgeschreven zodat we de instroom van
leden kunnen verhogen waarbij we vooral mikken op het aantrekken van jongens.
Je ziet dus dat er nog heel wat werk op de plank ligt maar met vereende krachten gaan we dit
absoluut tot een goed einde brengen. En ik ben ervan overtuigd als we met zijn allen met
dezelfde inzet en begeestering aan ons volleybalproject werken, dat we dan volgend jaar
alweer een schitterende balans zullen mogen opmaken.
Ik dank jullie voor de aandacht en dan gaan we nu over tot de dagorde van deze algemene
vergadering.
Jean-Paul De Buysscher,
voorzitter VVB
3. Thesaurie
Verslag van de rekeningnazichters:
Dhr. Luc Pepels geeft lezing van het verslag van de rekeningnazichters met als besluit dat de
balans en resultatenrekening afgesloten op 31/12/2013 alle gegevens bevatten en een
getrouw beeld geven van de financiële toestand van de vereniging. De boekhouding wordt
gevoerd overeenkomstig de in België toepasselijke, wettelijke en bestuursrechtelijke
voorschriften. De rekeningnazichters hebben geen voorbehoud, noch bezwaar tegen het
voorgelegde financieel verslag 2013.
De financiële bestuurder geeft nadere toelichtingen.
Gedurende 2013 heeft Yolande de boekhoudkundige documenten verwerkt tot de boekhouding
die nu voor ligt. Dit gebeurde in samenwerking met boekhoudkantoor SSB, dat vooral instond
voor de fiscale aspecten van het gebeuren.
Ook stond SBB in voor het onderzoeken van de actief en passief rekeningen uit het verleden.
Vorig jaar werden hier reeds bepaalde punten opgemerkt die best nader onderzocht konden
worden om tot een juistere weergave van de effectieve toestand te komen. Meerdere posten
werden dan ook volgens hun advies aangepast. Enkele posten zijn evenwel nog verder te
onderzoeken en zullen in 2014 nog opgekuist worden zodat we vanaf dan met een nog
correcter zicht op de financiële toestand van onze vereniging kunnen verder gaan.

Bespreking balans en resultatenrekening 2013
Onder immateriële vaste activa vinden we de aanmaak van het nieuwe ledenprogramma. Dit
wordt over 5 jaar afgeschreven. Het vorige ledenprogramma is 10 jaar meegegaan in het
gebruik, maar de vergadering van de financiële vertegenwoordigers uit de provincies heeft het
nuttig geacht om hiervoor een periode van 5 jaar toe te passen, gezien dat meer gebruikelijk is
voor zulke investeringen.
Dit is al onmiddellijk een van de zaken die nog moeten gebeuren: het opstellen van
waarderingsregels voor de afschrijvingen en de voorraden.
Bij de materiële vaste activa hebben we reeds veel informatie bekomen over het gedeelte
overige terreinen dat in onze boekhouding voorkomt. We wachten hier nog op een document
dat het EVC bij de registratie heeft opgevraagd.
De financiële vaste activa zijn de aandelen die de VVB heeft in het EVC. Dit jaar werden er
geen aandelen ingekocht van andere aandeelhouders.
Bij de vlottende activa merken we vooral op dat er een groot aantal te ontvangen subsidies
terug te vinden is. Op enkele duizenden euro’s na werden voor iedere subsidie het volledige
bedrag verantwoord en zal dit ook zo worden ontvangen. Voor het prioriteitenbeleid was het
volledige bedrag niet verantwoord en wordt er dus ook enkel opgenomen datgene dat wel zal
ontvangen worden.
De liquide middelen zijn allemaal erg liquide geworden: de termijnrekening die er vorig jaar nog
was, is niet verlengd: de rente die hierop gekregen kon worden was erg laag. In de nabije
toekomst zal er een beslissing moeten vallen over de bouw van de beachvolleybalhal waarover
al meerdere keren is gesproken op raden van bestuur. Om dan te gaan lenen tegen een hogere
intrest lijkt niet aangewezen. Indien er geen toekomstige investeringen zullen gebeuren zal er
worden gezocht naar een geschikte oplossing dom dit geld toch iets meer te laten opbrengen.
Op het passief gedeelte zijn er overboekingen gebeurd van voorzieningen naar fondsen. Deze
overboekingen moesten gebeuren via het resultaat, wat inhoudt dat het wegnemen op de plaats
waar het eerst stond maakt dat de winst verhoogt en het terugplaatsen op een passiefrekening
vanuit de winst van het boekjaar gebeurt.
De enige voorziening die blijft staan is een voorziening voor belastingen.
Daarnaast is er een voorziening bijgekomen voor risico’s en kosten die komt van het gedeelte
dat stond onder vooruitbetaalde verzekering.
De schulden op meer dan 1 jaar omvatten de borgtochten van de clubs (125 euro per club) en
een lening voor de server van enkele jaren geleden.
In de schulden met betrekking tot bezoldigingen en belastingen werden ook boekingen verricht
om restanten uit het verleden weg te werken.
Onder vooruitbetaalde verzekeringen staat nu enkel nog de premie voor de volgende twee
kwartalen: dit is het gedeelte dat nog aan de verzekeringsmaatschappij moet worden betaald
van hetgeen de clubs bij aanvang van het seizoen aan de VVB hebben gestort bij de betaling
van hun eerste factuur van het seizoen.
Resultatenrekening:
Door continue opvolging van de vooropgestelde uitgaven werden er op weinig posten
overschrijvingen genoteerd. Enkele meevallers, zoals het behalen van eerste en tweede
plaatsen op de Euro League campagnes en de derde plaats op het EK Dames, leverden
premies op die niet voorzien waren.
Dit alles maakt dat er in 2013 ongeveer 395.000 euro winst werd gemaakt.
Als we hier de effecten van hetgeen er werd opgekuist in de balans en de financiële resultaten
aan toe voegen, krijgen we een winst van 631.302,60 euro.
Hiervan werd reeds 236.700 euro geboekt naar bestemde fondsen.

Verder zou ik deze algemene vergadering willen vragen om 100.000 euro te willen bestemmen
als fondsen voor EK Dames 2015.
De rest, zijnde 294.602,60 euro, stel ik voor aan overgedragen winst toe te kennen.
Indien er nog vragen zijn, zal ik die naar best vermogen beantwoorden.
Dank u
Luc Pepels,
Financieel bestuurder
Geen vraagstelling.
Hierna wordt overgegaan tot de stemming (via naamafroeping) van het financieel verslag van
het jaar 2013.
Uitslag stemming:
Antwerpen: 3 voor; Vlaams-Brabant: 3 voor; Limburg: 3 voor; Oost-Vlaanderen: 3 voor; WestVlaanderen: 3 voor; voorzitter: voor; secretaris-generaal: voor; financieel bestuurder: voor.
Totaal: 18 stemmen voor.
Stemming (via naamafroeping) voor het verlenen van kwijting aan de raad van bestuur.
Uitslag stemming:
Antwerpen: 3 voor; Vlaams-Brabant: 3 voor; Limburg: 3 voor; Oost-Vlaanderen: 3 voor; WestVlaanderen: 3 voor; voorzitter: voor; secretaris-generaal: voor; financieel bestuurder: voor.
Totaal: 18 stemmen voor.
De rekeningen van het boekjaar 2013, zoals gepubliceerd in bijlage 1, worden unaniem
goedgekeurd en er wordt unaniem kwijting verleend aan de raad van bestuur.
Felicitaties aan de financiële bestuurder en boekhoudster.

4. Verslag van de vereniging
Vanuit de algemene vergadering kan van elk jaarverslag afzonderlijk opmerkingen gemaakt
worden en vragen gesteld worden.
Er worden geen opmerkingen gemaakt of vragen gesteld door de aanwezigen.
De voorzitter vraagt aan de Algemene Vergadering om het jaarverslag van de vereniging
geheel goed te keuren.
Dhr. Pierre Vingerhoets, bewaker van de statuten en reglementen, merkt op dat dit als
amendement moest gebracht worden in het begin van de Algemene Vergadering. Vermits dit
niet gebeurde, moet over elk verslag afzonderlijk gestemd worden.
Hierna wordt overgegaan tot de stemming (via naamafroeping) van het verslag van de
vereniging, per werkingsverslag.
Uitslag stemming: jaarverslag secretaris-generaal:
Antwerpen: 3 voor; Vlaams-Brabant: 3 voor; Limburg: 3 voor; Oost-Vlaanderen: 3 voor; WestVlaanderen: 3 voor; voorzitter: voor; secretaris-generaal: voor; financieel bestuurder: voor.
Totaal: 18 stemmen voor.
Uitslag stemming: jaarverslag sporttechnisch coördinator:
Antwerpen: 3 voor; Vlaams-Brabant: 3 voor; Limburg: 3 voor; Oost-Vlaanderen: 3 voor; WestVlaanderen: 3 voor; voorzitter: voor; secretaris-generaal: voor; financieel bestuurder: voor.
Totaal: 18 stemmen voor.
Uitslag stemming: jaarverslag sporttechnisch coördinator voor recreatieve sportbeoefening:
Antwerpen: 3 voor; Vlaams-Brabant: 3 voor; Limburg: 3 voor; Oost-Vlaanderen: 3 voor; WestVlaanderen: 3 voor; voorzitter: voor; secretaris-generaal: voor; financieel bestuurder: voor.
Totaal: 18 stemmen voor.

Uitslag stemming: jaarverslag coördinator topsport
Antwerpen: 3 voor; Vlaams-Brabant: 3 voor; Limburg: 3 voor; Oost-Vlaanderen: 3 voor; WestVlaanderen: 3 voor; voorzitter: voor; secretaris-generaal: voor; financieel bestuurder: voor.
Totaal: 18 stemmen voor.
Uitslag stemming: jaarverslag ontmoetingscommissie
Antwerpen: 3 voor; Vlaams-Brabant: 3 voor; Limburg: 3 voor; Oost-Vlaanderen: 3 voor; WestVlaanderen: 3 voor; voorzitter: voor; secretaris-generaal: voor; financieel bestuurder: voor.
Totaal: 18 stemmen voor.
Uitslag stemming: jaarverslag scheidsrechterscommissie
Antwerpen: 3 voor; Vlaams-Brabant: 3 voor; Limburg: 3 voor; Oost-Vlaanderen: 3 voor; WestVlaanderen: 3 voor; voorzitter: voor; secretaris-generaal: voor; financieel bestuurder: voor.
Totaal: 18 stemmen voor.
Uitslag stemming: jaarverslag jeugdcommissie
Antwerpen: 3 voor; Vlaams-Brabant: 3 voor; Limburg: 3 voor; Oost-Vlaanderen: 3 voor; WestVlaanderen: 3 voor; voorzitter: voor; secretaris-generaal: voor; financieel bestuurder: voor.
Totaal: 18 stemmen voor.
Uitslag stemming: jaarverslag beachcommissie
Antwerpen: 3 voor; Vlaams-Brabant: 3 voor; Limburg: 3 voor; Oost-Vlaanderen: 3 voor; WestVlaanderen: 3 voor; voorzitter: voor; secretaris-generaal: voor; financieel bestuurder: voor.
Totaal: 18 stemmen voor.
Uitslag stemming: jaarverslag commissie promotie en communicatie
Antwerpen: 3 voor; Vlaams-Brabant: 3 voor; Limburg: 3 voor; Oost-Vlaanderen: 3 voor; WestVlaanderen: 3 voor; voorzitter: voor; secretaris-generaal: voor; financieel bestuurder: voor.
Totaal: 18 stemmen voor.
Uitslag stemming: jaarverslag redactieraad
Antwerpen: 3 voor; Vlaams-Brabant: 3 voor; Limburg: 3 voor; Oost-Vlaanderen: 3 voor; WestVlaanderen: 3 voor; voorzitter: voor; secretaris-generaal: voor; financieel bestuurder: voor.
Totaal: 18 stemmen voor.
Uitslag stemming: jaarverslag klachtencommissie
Antwerpen: 3 voor; Vlaams-Brabant: 3 voor; Limburg: 3 voor; Oost-Vlaanderen: 3 voor; WestVlaanderen: 3 voor; voorzitter: voor; secretaris-generaal: voor; financieel bestuurder: voor.
Totaal: 18 stemmen voor.
Uitslag stemming: jaarverslag beroepscommissie
Antwerpen: 3 voor; Vlaams-Brabant: 3 voor; Limburg: 3 voor; Oost-Vlaanderen: 3 voor; WestVlaanderen: 3 voor; voorzitter: voor; secretaris-generaal: voor; financieel bestuurder: voor.
Totaal: 18 stemmen voor.
Uitslag stemming: jaarverslag cassatiecommissie
Antwerpen: 3 voor; Vlaams-Brabant: 3 voor; Limburg: 3 voor; Oost-Vlaanderen: 3 voor; WestVlaanderen: 3 voor; voorzitter: voor; secretaris-generaal: voor; financieel bestuurder: voor.
Totaal: 18 stemmen voor.
Het verslag van de vereniging, zoals gepubliceerd in bijlage 2, is aanvaard.
Willy Corbeel, secretaris-generaal, dankt de Algemene Vergadering.
5. Bekrachtiging samenstelling juridische commissies
Uitslagen geheime stemmingen:
1. Klachtencommissie: 17 voor; 1 tegen
(stemopnemers dhrn. Geert De Dobbeleer en Koen Hoeyberghs).

2. Beroepscommissie: ingevolge een ontslag van één der leden, kan voor de algemene
vergadering geen volledige samenstelling worden voorgelegd; een oproep zal verschijnen
teneinde de samenstelling te vervolledigen; gebeurlijke behandelingen van dossiers kunnen
in afwachting doorgang vinden.
Beroepscommissie: 15 voor; 3 onthouding
(stemopnemers dhrn. Gilbert Moorthamer en Rik Donckers).
3. Cassatiecommissie: ingevolge een ontslag van twee leden, kan voor de algemene
vergadering geen volledige samenstelling worden voorgelegd; een oproep zal verschijnen
teneinde de samenstelling te vervolledigen; gebeurlijke behandelingen van dossiers kunnen
in afwachting doorgang vinden.
Cassatiecommissie: 17 voor, 1 tegen
(stemopnemers dhrn. Swa Depelchin en Filip Rossel).
De samenstellingen van de klachten-, beroeps- en cassatiecommissie zijn bekrachtigd.
De juridische commissies zijn als volgt samengesteld:
Klachtencommissie:
Paul Lagae, voorzitter en de leden: Frans Beuselinck, Henri Cornelis, Herman Hul, Steven
Lievens, Liesbeth Luts, Dirk Melis en Hans Vanhessche.
Beroepscommissie:
Luc Vanaverbeke, voorzitter; leden: Jean-Marie Bollen, Hedwig Delabie, Koen Dermaut,
Carlos Van Hoeylandt, Dirk Vercruysse en Joris Verstraeten.
Cassatiecommissie:
Paul Buyle, voorzitter en de leden Ivo Budé, André Mannaerts, Jo Smeets, Renaat
Vandenbroucke en Frank Vandewalle.

6. Verkiezing Secretaris-generaal
De voorzitter meldt dat een 2de kandidatuur werd ingediend, maar vandaag in laatste instantie
via mail werd ingetrokken. Dhr. Jean-Paul De Buysscher leest de mail voor van de betrokken
kandidaat, dhr. Claude Holvoet. Dhr. Willy Corbeel blijft bijgevolg als enige kandidaat over. Hij
krijgt de gelegenheid om zijn kandidatuur toe te lichten, zoals bepaald in het Huishoudelijk
reglement.
Er wordt overgegaan tot de geheime stemming ‘verkiezing secretaris-generaal VVB’:
Uitslag geheime stemming:
1ste stemronde: 13 voor; 5 tegen
(stemopnemers: dhrn. Joeri Van de Wiele en Bart Frigne).
Dhr. Willy Corbeel is, met meerderheid van stemmen, verkozen als secretaris-generaal VVB.
7. Voorstellen
Geen voorstellen ontvangen

8. Interpellaties
Geen interpellaties ontvangen.
9. Slottoespraak door de voorzitter
Dames en heren, hiermee zijn we dan aan het einde gekomen van deze Algemene
Vergadering. Ik wens jullie te bedanken voor het vertrouwen en de constructieve medewerking.
Ik ben ervan overtuigd dat we elkaar deze zomer wel zullen ontmoeten op één van onze
organisaties, zowel indoor als outdoor, want ook het beachkampioenschap staat voor de deur.
En voor straks nodig ik jullie allen uit tot het nuttigen van een hapje en een drankje hier boven in
het cafetaria.
Behouden thuiskomst.
Jean-Paul De Buysscher
Voorzitter VVB

