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Raad van Bestuur VVB 27 juni 2014 - 19.00u 
EVC Vilvoorde 

E X T E R N 
 

Aanwezig: Jean-Paul De Buysscher, Luc Pepels, Etienne Mertens, Patrik 
Laurijssen, Hubert Grootaers, Willy Loverix, Pierre Vingerhoets, Guy 
Juwet, Julien Van Brusselen, Willy Scherrens, Karin Verlinden (verslag) 

Commissies: Koen Hoeyberghs (coördinator topsport), Geert De Dobbeleer 
(sporttechnisch coördinator), Gilbert Moorthamer (ontmoetingen), Swa 
Depelchin (jeugd)  

Verontschuldigd: Willy Corbeel, Luc Declercq, Johan Van Riet, Johan Callens 
(scheidsrechters)  

 

Inzage dossier 
1. Woord van de voorzitter  

De voorzitter verwelkomt de leden van de Raad van Bestuur 
 

2. Commissies  
Coördinator Topsport 
Alvorens Koen toelichting geeft betreffende de beachhal, bespreekt Guy, aan de 
hand van een uitgeprinte presentatie, cijfers en analyse n.a.v. de studie/ 
doorlichting EVC:  

Naar aanleiding van de aanhoudende negatieve resultaten van de voorgaande 
jaren in het Vlaamse Volleybalcentrum werd door een extern bedrijf in 2013 een 
objectieve grondige doorlichting gedaan van het centrum, zijn marktpositie, de 
concurrentie en de interne werking. Rekening houdende met deze doorlichting 
werden nadien enkele simulaties gemaakt om te zien wat mogelijke beslissingen 
voor weerslag zouden kunnen hebben op het resultaat. Deze simulaties werden 
onder meer uitgevoerd in overleg met het boekhoudkantoor. Verscheidene 
denkpistes werden uitgebreid bekeken en in een financieel simulatiemodel 
ingevoerd. Ook wordt binnen de raad van bestuur van het centrum bekeken hoe 
de uitbating van het centrum best kadert in de opdrachten en doelstellingen van 
het beleidsplan van de Vlaamse Volleybalbond.  
 een eerste denkpiste is aanpassing leiding EVC, dit wil zeggen de taken die 

nu door RVB EVC worden uitgevoerd doorschuiven naar een hotelmanager, 
iets dat mogelijk ook gevolgen gaat hebben met verschuivingen van het 
huidige personeelsbestand. Uit simulaties blijkt dat enkel deze denkpiste 
alleen niet zaligmakend is en het resultaat er pas voldoende op vooruit zal 
gaan als dit gepaard gaat met een besparing op (naast personeel) nog andere 
vaste en variabele kosten en/of dat de kosten gespreid kunnen worden over 
een groter geheel (toetreding tot hotelketen om algemene kosten te spreiden, 
of meer hotelkamers en/of vergaderlokalen op de huidige site). 

 een tweede denkpiste is om naast het invoeren van een andere management 
vorm ook de kamers een grondige facelift te geven om de marktpositie in het 
sterrensegment te behouden of zelfs lichtjes up te graden (vraag van 
omringende cliënteel). Ook hier is het vrij duidelijk dat een zeer zware 
renovatie-investering niet tot meer rendabiliteit zal leiden. Van 2012 naar 
2013 toe werd er reeds voor ongeveer 50.000 euro in de algemene 
uitbatingskost bespaard, er zal nog eens gekeken moeten worden om te zien 
of daar nog vervolgstappen te zetten zijn. 

 andere denkpistes worden bekeken en zijn meestal een combinatie van 
verschillende initiatieven.    

De raad van bestuur van het Volleybalcentrum bekijkt dit intensief verder en zal 
met een uiteindelijke beslissing ter bekrachtiging naar de raad van bestuur van 
de Vlaamse Volleybalbond stappen. Streefdatum om een beslissing rond te 
hebben is einde augustus 2014. 

Koen licht zijn plan toe dat hij opmaakte, op basis van een bestaand plan in 
Nederland voor verhuur van beachhal voor lessen, stages tijdens vakanties en 
weekends, voor Topsportschool, … en dat hij ook doorgegeven aan de overheid 

Het item beachhal en beachvolley wordt bediscussieerd met als resultaat dat 
iedereen nu weet wat de situatie is. Jean-Paul vraagt om dit punt te bespreken in 
de provincies. Wordt volgende RvB opnieuw op de agenda geplaatst. 
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Vlotten:  
- is verantwoordelijkheid van competitie.  
- Koen vraagt om vlotten van jeugdspelers open te stellen voor alle clubs en niet allen voor 

topsportschool. De bedoeling is voor de individuele opleiding om zoveel mogelijk speelkansen te 
geven en niet om tegenstrever te benadelen.  

- Gilbert wil het huidige systeem behouden: indien speler niet op de kernspelerslijst staat, kan hij bij 
alle ploegen aantreden; indien kernspeler: is hij/zij senior en moet op dat niveau blijven.  

- stemming: houden zoals is: unaniem 
 
Sporttechnisch: 
BO3: professionele DSKO: verlengd tot 31/12/2015. 75% gesubsidieerd door Bloso 
BO4: opleidingen voor clubbestuurders i.s.m. Dynamo:  
- doel: 2 of 3 centraal per jaar organiseren 

o 08/10 respect in de sportclub  
o 20/11: sportclub van de toekomst 
o de opleidingen gaan door in EVC om 19.30u 

- de provincies mogen ook nog bijscholingen organiseren  
Jeugdsportfonds:  
- 68 dossiers: 1 meer dan vorig jaar  
- Subsidie is verhoogd, dus budget voor clubs stijgt 
Organisaties:  
- World League: zeer goed succes geboekt met positieve bijklanken 
- volgende organisatie op 1-2-3 augustus in Leuven Grand Prix 
Fondswerving loopt goed: Geert geeft overzicht van partners. 
 
Scheidsrechters 
verontschuldigd 
Luc Pepels vraagt om advies n.a.v. vraag van Rik: 
- 8-landentornooi bestaat niet meer, maar ander tornooi met zaal en beach 
- indoor: moest scheidsrechter mee, maar was tot nu nooit aan de orde. 
- Beach: staat nu vermeld dat het verplicht is voor een scheidsrechter te zorgen.  
- er kan niet beslist worden als voorzitter of adjunct niet aanwezig is. 
- terug opnemen volgende vergadering 
 
Ontmoetingen 
Goedgekeurde ballenmerken: enige wijziging: enkel bal voor seizoen 2013-2014 vervalt, rest blijft 
Boetelijst KBVBV: 
- wijziging D01B en D01C: heeft met homologatie te maken. Staat ook in competitiereglement 
- O01: niet inschrijven: mag verwijderd worden, ook bij VVB. Periode inschrijvingen is voorbij, dus 

aanpassen voor volgend seizoen, beter nu reeds wijzigen. 
- O02 en O03: 2014 i.p.v. 2012 
- O20c en O20b 
- verwijzing naar kalenderboekje: is enkel voor AIF 
Boetelijst nog aangepast voor VJCL: staat in reglement: aparte boetes, goedgekeurd op RvB 
Ontvangen mail van Vlaamse overheid: antidoping: staat vermeld in homologatiereglementen 

VVB/KBVBV. 
 
Jeugd 
Vlaamse Jeugd Champions League: 
- iedereen heeft alle documenten via mail ontvangen. 
- inschrijvingen zijn definitief 
- tornooien liggen vast qua locatie 
- clubs zijn ingelicht. In totaal zijn 2 clubs meer ingeschreven. 
- Swa heeft scheidsrechterscommissie ook reeds aangeschreven. 
Jeugdtransfers over provincies heen: is voorlopig niet aan de orde. Naar volgend jaar toe bekijken. 
Baltype voor competitie 3 tegen 3 (U11): 
- gewijzigd naar nr 5, in belang naar opleiding en voordeel van kinderen, vermits type nr 4 geen 

goede kwaliteit is.  
- wat met provincies: staat baltype 4 in reglement,  
- clubs die type 4 gekocht hebben moeten wijzigen naar 5.  
- in provincie behouden met type 4.  
- voorstel: vanaf januari met type 5. Elke provincie beslist autonoom, indien meerdere provincies 

type 5 zullen gebruiken, zal in reglement VVB-jeugdeindronden baltype 5 staan. 
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Clinic gegeven door Brecht Van Kerckhove:  
- wat zijn de afspraken voor financiële regeling?  
- eenduidig systeem opstellen, voor alle provincies gelijk.  
- Luc zal bekijken en opstellen 
 
Commissieverslagen  
- Jeugdcommissie 22/04:  

o Mieke Moyaert was aanwezig op vergadering in Limburg en heeft daarom dan ook verslag 
toegestuurd gekregen. Bij mailing wordt persoon in ‘aan’ aangeschreven, maar melding naar 
andere personen om te volgen; personen in cc is niet bedoeling dat zij op een mail 
antwoorden.  

- Jeugdcommissie 03/06: goedgekeurd 
 
EVC 
Vanaf 01/07 overschakeling op Inbev in cafetaria:  
Marc Biebauw werd bekrachtigd als bestuurder op Algemene Vergadering 
Branddossier in eindfase. Maandag verdedigen in provincie  
Vandaag goedgekeurd attest voor hoteluitbating ontvangen.  
 
Verslagen 
Dagelijks Bestuur van 02/06  
Dagelijks Bestuur van 18/06  
Raad van Bestuur van 23/05: geen opmerkingen  
 
Secretaris-generaal 
Statistieken  
Nog geen antwoord op de vraag van Pierre. Nog eens opvragen bij Kevin. 
Max bedrag per vordering bij een financiële klacht (nu 2500€): 
- 1308,38€ 
- juridisch reglement gaat veranderen.  
Bijkomende clubadministratie: naamwijziging VB 679  goedgekeurd 
Kilometervergoeding vanaf 01/07/2014: is niet veel gewijzigd t.o.v. vorig jaar (0,3468€), dus blijft 

behouden op 0,34€ 
Financiële klachten: Zele-Berlare: afvaardiging van club ter bespreking 
Verslag bijzondere beroepscommissie: wordt maandag per mail verstuurd. 
 
Voorzitter  
Provinciale subsidies 
- geen opmerkingen op verslag van aanwezigen op vergadering 
- consensus: geen bedragen, dus niet weten of boven budget. 
- verslag is resultaat, andere twee documenten is input. 
- samenkomst op 08/07 afwachten, dan verder bespreken. 
Hervorming VVB 
- maand geleden aan iedereen nota doorgestuurd, te bespreken op PK, geen reacties op gekregen,  
- Jean-Paul meldt de grote lijnen 

 nieuwe werking RvB: niet bedoeling verslagen goed te keuren, voorzitter brengt verslag uit 
naar zijn PK. DB is uitvoerend. RvB stelt visie/reglementen op waarin DB moet werken.  

 2 personen RvB: telkens dezelfde. Bij bepaald thema kan iemand anders bij gevraagd worden. 
Kader/grote lijnen worden uitgetekend. Commissieverantwoordelijken komen op uitnodiging 
voor advies. Iedere commissie heeft 1 aanspreekpunt in DB, zodat punt vlugger kan 
teruggekoppeld worden. 

- Pierre meldt dat in vzw structuur de RvB het kader bepaalt, controleert en DB voert uit. 
Pierre meldt dat het voorstel nog in reglementering moet gegoten worden, dus nadenken wat er in 

moet staan 
   
Financieel bestuurder 
Clubs met schulden: 
- lijst wordt ter zitting overhandigd. Vraag aan de provincies om contact te nemen met betrokken 

clubs van hun provincie.  
- schulden tot bepaald bedrag: geen aangetekend schrijven. 
Vergelijking 2013-2014 van 1ste 5 maanden 
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Voor EK 2015: geen aparte vzw opgericht: hoe wordt verlies en winst verdeeld tussen Nederland en 

België. Winst gaat naar land wie organiseert. Ieder betaald voor zich, inkomgelden voor zich. 
Gezamenlijke kosten: nog discussie op welke basis verdeling. 

 
KBVBV 
Verslagen :  
- bedoeling opmerkingen meenemen. 
- 20/03: J Callens: vergoedingen: niet goedgekeurd op RvB VVB.  

 
Varia 
Willy L: hoever staat met nieuwe VVB leden- en clubadministratie. Gaat in op 01/08. Bescherming van 

privacy? Bekijken.  
Jean-Paul: juridische werkgroep: vraag gesteld aan de leden van de commissie wanneer samen 

komen om presentatie te doen van juridische hervorming, om daarna naar RvB te brengen en te 
laten uitleggen door iemand die systeem goed kent. Jean-Paul zal mail sturen en vraag stellen voor 
datum vergadering en enkele data opgeven. 

 
Volgende vergadering Raad van Bestuur vrijdag 25/07/2014 – 19u00  
 
Guy en Patrik melden reeds afwezig te zijn 
 
 
Verslag: 
Karin Verlinden 
01/07/2014. 
 
 


