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

Jean-Paul De Buysscher, Luc Pepels, Etienne Mertens, Hubert
Grootaers, Willy Loverix, Luc Declercq (zonder stemrecht), Pierre
Vingerhoets, Julien Van Brusselen, Johan Van Riet, Willy Scherrens,
Karin Verlinden (verslag)
Commissies: Geert De Dobbeleer (sporttechnisch coördinator),
Verontschuldigd: Willy Corbeel, Patrik Laurijssen, Guy Juwet, Koen Hoeyberghs
(coördinator topsport), Johan Callens (scheidsrechters), Gilbert
Moorthamer (ontmoetingen), Swa Depelchin (jeugd)
Inzage dossier
1. Woord van de voorzitter
De voorzitter verwelkomt de leden van de Raad van Bestuur
2. Commissies
Coördinator Topsport
Verontschuldigd

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

Sporttechnisch:
World Grand Prix dames:
- gaat door van 1 t.e.m. 3 augustus
- wordt georganiseerd in Leuven
- 4 ploegen, op hoog niveau
- alle posten zijn ingevuld, kader ligt vast
- stad Leuven ondersteunt logistiek
- VRT goede partner: wedstrijden worden op TV uitgezonden
- iedereen van harte welkom.
- ticketing reeds een 1500 tickets 14-tal dagen geleden.
Super cup: gaat door op 4 oktober 2014 in de nieuwe zaal van VDK Gent
(Oostakker)
Ontmoetingen
Verontschuldigd
Scheidsrechters
Verontschuldigd
Punt (vergoeding beachscheidsrechters) naar volgende RvB
Jeugd
Verontschuldigd
Commissieverslagen
Beachcommissie: goedgekeurd
EVC
- vanaf 04/07 terug ‘2 sterren hotel’
- uitbreiding internaat: bestellingen e.d. is lopende
- Toekomst EVC : dossier nog in behandeling.
- Beachhal en internaat staan los van uitbating EVC
Verslagen
Dagelijks Bestuur van 07/07: World League: wordt besproken
Raad van Bestuur van 27/06: opmerking: Ok
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Secretaris-generaal
Statistieken
Vergelijking statistieken en ledenlijst: kan het aantal leden op een datum in het verleden bepaald
worden
Financiële klacht: Berlare Zele wordt opgevolgd.
Briefwisseling: Kivola Riemst: gestegen naar 2de divisie. Zaal in Lafelt voldoet niet aan de norm voor 2de
divisie. Vraag: een afwijking toestaan voor 1 jaar (overgangsjaar): 3 voor, 2 onthouding, 6 tegen.
Opmerking: homologatiereglement seizoen 2014-2015 staat niet op de website. Vraag om
homologatiereglement dringend op site te zetten
Voorzitter
Juridische hervorming:
- datum vastleggen:
o bedoeling voorlichtingsvergadering voor commissie statuten en reglementen. Er worden geen
beslissingen genomen, enkel stand van zaken doorgeven. Finale tekst is nog niet klaar.
o voor 15 augustus: om 18.00u of 19.00u
o Jean-Paul zal contact opnemen en definitieve datum doorgeven aan de commissie statuten en
regelementen
Hervorming VVB: wordt besproken. De raad komt tot het besluit dat er totaal geen draagvlak kan
gevonden worden over de werking van de RvB en dat de ganse hervorming doorgeschoven wordt
naar de volgende vergadering.
Financieel bestuurder
Beachhal:
- afwachten wat structuur EVC worden. Aan ministerie werd gemeld dat geld wat we zouden krijgen
niet voor dit jaar is, maar voor volgend jaar.
- uitzoeken dat financieel plan (naar Nederlands model) qua uitbating realistisch is. Sportcultuur is
anders in Nederland dan in België.
- streefdatum van realisatie: zodra topsportschool beach vanaf 01/09/2015.
Subsidies: werkgroep: Jean-Paul brengt dat er een consensus is. Controlepunten en parameters nog af
te stemmen. Op termijn is ook de harmonisering van de reglementering in de provincies te bekijken.
Dit zal ook gevolgen hebben op de financies van de provincies.
Clubs met schulden: enkel Puurs. Etienne heeft reeds 2 mails gestuurd naar bestuursleden van Puurs,
maar geen reactie ontvangen.
KBVBV
Verslag : Jean-Paul geeft toelichting.
Nummerbordjes in alle nationale reeksen van 1 t.e.m. 22. Voor VVB-reeksen van 1 t.e.m. 18 zoals
vermeld staat in competitiereglement (2 stellen tot 18)
Varia
Verkeerdelijke storting door Waasland. Vraag om terug te storten.
Volgende vergadering Raad van Bestuur vrijdag 22/08/2014 – 19u00
Verslag: Karin Verlinden
01/08/2014.
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