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Raad van Bestuur VVB 25 april 2014 - 19.00u
EVC Vilvoorde
EXTERN
Aanwezig:

Johan Van Riet, Willy Corbeel, Luc Pepels, Etienne Mertens, Patrik
Laurijssen, Pierre Vingerhoets, Nadine Strobbe, Guy Juwet, Julien Van
Brusselen, Willy Scherrens, Karin Verlinden (verslag)
Commissies: Gilbert Moorthamer (ontmoetingen), Swa Depelchin (jeugd)
Verontschuldigd: Jean-Paul De Buysscher, Hubert Grootaers, Willy Loverix, Koen
Hoeyberghs (coördinator topsport), Geert De Dobbeleer
(sporttechnisch coördinator), Johan Callens (scheidsrechters)
Inzage dossier
1. Woord van de voorzitter
De dienstdoende voorzitter verwelkomt de leden van de Raad van Bestuur
2. Commissies
Jeugd
Jeugdcommissie op 22/04 bijeengekomen, daarom werd pas vandaag het verslag
doorgestuurd. Het verslag wordt volgende RvB voorgelegd ter goedkeuring.
Vlaams Jeugd Champions League:
 reglement werd goedgekeurd
o voorstel i.v.m. ff tijdens paasvakantie:
 punten verhogen, zodat verplicht zijn te komen.
 extra Boete voor ff wordt verdeeld in 3 delen (clubs, SR en
organisatoren). Boete voor ieder tornooi hetzelfde houden. Swa werkt
reglement verder uit
o club zonder vergunningen. Kan boete daarvoor niet anders geregeld
worden. 1 maal per tornooi boete aanrekenen, niet voor alle wedstrijden.
 nu maandag bijeenkomst VJCL 2014-2015. Alle clubs werden aangeschreven.
 Swa wil alle de tornooi- en scheidsrechterverantwoordelijken danken voor de
goede medewerking bij de VJCL 2013-2014. Evaluatie zal volgen.
Vraag om voor eindronden de lijsten 2tegen2 door te sturen. 2-2 mag niet
deelnemen met 3-3.
Topsport en Sporttechnisch
Geert vandaag op vergadering i.v.m. hawkeye
Koen: geen onderwerp, indien onderwerpen of zaken ter informatie voorbereiden
en doorgeven
I.v.m. beachproject: Willy licht toe: toelage van zowel Vlaamse Overheid en
provincie zijn goedgekeurd
Scheidsrechters
Document i.v.m. begeleiding SR werd doorgestuurd.
Verhoging scheidsrechtervergoeding: stemming: meerderheid tegen. Melden aan
Johan Callens
Johan wil beide punten voordragen op RvB van mei. Vergoeding moet blijven,
begeleiding in mei op agenda
Aanduiding supervisors bij vriendenwedstrijden wordt in vraag gesteld. Willy C zal
navragen aan Johan.
Aanduidingen alle eindronden, alle testwedstrijden, World League en Grand Prix
zijn gebeurd.
Schriftelijke testen voor nieuwe scheidsrechters en nieuwe C-scheidsrechters op
03.05.2014
Scheidsrechters kunnen vanaf heden inschrijven tot en met 31.05.2014
Alle voorbereidingen zijn getroffen voor aanvang van het beach seizoen.
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Ontmoetingen
Boetelijst:
 Gilbert geeft wijzigingen door.
 Gilbert zal verbeterde lijst doorgeven als Swa boete voor VJCL heeft aangepast.
 opmerkingen over terrein of zaal: brief geeft datum wanneer in orde moet zijn, indien op die datum
niet in orde boete aanrekenen
 boetelijst wordt goedgekeurd
Werkgroep i.v.m. competitie hervorming is samen geweest:
 tot akkoord gekomen : Julien geeft een overzicht van het voorstel
 ook AIF moet akkoord gaan. Principeakkoord afwachten
 bedoeling: naar 12 ploegen gaan in alle reeksen, uitwerking van voorstel tot herstructurering vanaf
seizoen 2015-2016 met overgang over 2 tot 3 seizoenen na principiële goedkeuring
 er werd nog niets verspreid. Voorstel opmaken, verspreiden naar leden RvB en bespreken op RvB
van mei.
Homologatie:
 voorstel om homologatie normen van 1ste provinciale aan te passen aan normen van 2de divisie: zal
minder problemen opleveren.
 kampioenen moeten overgaan en moeten zaal aanpassen/in orde stellen.
Commissieverslagen
 Jeugdcommissie: volgende RvB
 beachcommissie: geen opmerkingen
Luc zal betaling van scheidsrechters voor beach op finale 2013 bekijken en met Rik contact
opnemen voor betaling
EVC
Balans is klaar, 12 mei samen met resultaat consulting hoe verder met hotel en andere investeringen.
Resultaat iets beter dan vorig jaar, maar toch nog met verlies.
Boekingen via boeking.com: hotel meer bezet.
Last van vandalisme
Bundel brandveiligheid doorgegeven. Vinçotte nog langskomen en met die verklaring attest voor
brandveiligheid aanvragen.
Verslagen
Dagelijks Bestuur van 07/04:
 Brussels gewest: Willy licht toe.
 Fondsenwerving: Etienne vraagt wanneer contracten afgesloten zijn, hoeveel de effectieve cijfers
zijn? Nakijken.
Raad van Bestuur: opmerkingen goedgekeurd
Secretaris-generaal
Statistieken: dalend effect blijft bij zowel Vlaams-Brabant als Limburg
Afvaardiging Statutaire Algemene Vergadering KBVBV:
 Jean-Paul, Johan Van Riet, Luc Pepels, Willy Corbeel, Guy Juwet, Willy Scherrens, Etienne
Mertens, Pierre Vingerhoets
 bij afzeggingen graag tijdig om reserve op te roepen.
 uitnodiging wordt opgevraagd aan KBVBV en verstuurd.
D-licentie:
 Etienne aan Brecht Van Kerckhove gevraagd.
 wat met coachen in 2de en 3de provinciale: als zij voldoen aan voorwaarde kan licentie C bekomen
worden.
 mogelijkheid: duplicaat van vergunning om te kunnen coachen.
 coachkaart bestaat niet meer, dus ook geen D invoeren.
 coachkaarten via provincies vragen.
 trainers van buitenland: kan licentie bekomen indien voldoen aan voorwaarden en aangesloten als ns.
Trainers VVS: werd besproken
Vrijheidsaanvragen zijn afgehandeld, lijst staat op de website.
Schrappingen: periode nog bezig en zullen dan ook gepubliceerd worden.
Nieuwe systeem: inschrijvingen in competitie gaat van start in mei, ledenadministratie in juli.
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Voorzitter
Wedstrijden Nationale ploegen:
 uitnodigingen: nakijken waarop kan aanwezig zijn. 23/05: ook RvB: blijft behouden.
 donderdag: al 3000 tickets besteld voor WL en GP
Clubs met schulden:
 mail wordt verstuurd naar betrokken clubs. Indien niet in orde: geen administratieve verrichtingen
 voor schrappingen niets ontvangen van Limburg en West-Vlaanderen: dus verondersteld dat clubs
in orde zijn.
Financieel bestuurder
Overzicht met vergelijking interne balans. Vragen kunnen steeds via mail
KBVBV
Medical joker:
 vraag om tekst toch te wijzigen om toe te passen in laatste wedstrijden.
 Willy Bruninx heeft getracht om punten met Albert Daffe uit te klaren. Willy Bruninx zal verder
bespreken met Albert Daffe.
 voor divisie aanpassen.
 voorlopig alleen in Liga en nationale reeksen en bezien hoe verloopt/evalueert. Dan bekijken voor divisie
Beach: volgende week start 1ste beachtornooi in Brussel.
 inschrijvingen: op regelmatige basis bij de pre kwalificatie
 bij mannen bijna alle tornooien vol.
 iedereen van harte welkom om de tornooien bij te wonen.
 nieuwe website: te bekijken via VVB-website.
Competitie:
 Julien meldt dat in nationale tot nu 2 mannen- en 3 vrouwenploegen stoppen
 deze middag samen gezeten met verantwoordelijke homologatie VVB om reglement na te kijken
 in navolging van AIF eisen dat in elke zaal waar volleybal gespeeld wordt een defilibrator moet
aanwezig zijn. Is dan ook een drukkingsmiddel voor gemeenten.
o kan gevraagd worden, maar gemeente beslist hierover.
o vragen aan Vlaamse regering om uit te vaardigen.
o promoten, maar kunnen clubs niet echt verplichten.
o Willy C zal bekijken met Geert i.v.m. Medisch verantwoord sporten.
o navragen aan de clubs waar reeds defilibrator aanwezig is, om in kaart te brengen.
Voorstel voor reclame op terrein: mag (om tegemoet te komen aan clubs met sponsors): voorwaarden:
 niet hinderlijk voor spelers
 25cm van lijnen staan
 mag maar 50% van iedere speelhelft zijn.
Varia
Etienne:
 gisteren voorstellen tot wijziging juridisch reglement in provincie besproken. Verslag moet nog
verstuurd worden.
 uitbreiding DB: nog niets ontvangen van voorzitter. Vraag zal gesteld worden.
Pierre:
 statistiek op 31/03. ledenlijst van midden maart van Oost-Vlaanderen vergeleken met statistieken.
Verschil van een 350 leden minder in de statistieken. Zal uitgezocht worden hoe dit kan.
 Johan C meldde aan clubs dat volgend seizoen E-score moet gebruikt worden. Nog geen reactie op.
Navragen aan Johan C wat reacties zijn.
Luc: Koen is aanvaard in functie High Performer Manager. Luc licht toe. Willy C zal functieomschrijving
doorsturen.
Volgende vergadering Raad van Bestuur vrijdag 23/05/2014 – 19u00
Verslag: Karin Verlinden
28/04/2014.
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