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Raad van Bestuur VVB 22 augustus 2014 - 19.00u 
EVC Vilvoorde 

E X T E R N 
 

Aanwezig: Jean-Paul De Buysscher, Willy Corbeel (verslag), Luc Pepels, Etienne 
Mertens, Patrik Laurijssen, Hubert Grootaers, Willy Loverix, Pierre 
Vingerhoets (vervoegt de zitting later), Guy Juwet, Julien Van 
Brusselen, Johan Van Riet, Willy Scherrens 

Commissies: Geert De Dobbeleer (sporttechnisch coördinator), Johan Callens 
(scheidsrechters), Gilbert Moorthamer (ontmoetingen), Swa Depelchin 
(jeugd) 

Verontschuldigd: Luc Declercq (zonder stemrecht), Koen Hoeyberghs (coördinator 
topsport), Karin Verlinden  

 

Inzage dossier 
 

Commissies  
1. Coördinator Topsport 

Verontschuldigd  
 
2. Sporttechnisch: 

a. Organisaties WL en WGP: Geert geeft overzichtstabel i.v.m. ticketing en de 
nodige uitleg hierbij. Overloopt rapporten van supervisors over WL en WGP:  
positieve evaluaties.  

b. Stand van zaken i.v.m. sponsoring wordt gegeven 
 

3. Scheidsrechters 
a. Richtlijnen arbitrage (zowel nationaal en divisie) : Johan bespreekt dit.  

 

Richtlijnen worden goedgekeurd mits aanpassing bij ballenmerk Cambuci. 

b. Statuut van de VVB volleybal-scheidsrechter: Johan verduidelijkt. Bij sancties 
vervallen de twee laatste zinnen onder 6.  

Wordt goedgekeurd. 

c. Statuut van de nationale volleybal-scheidsrechter: Johan verduidelijkt. Bij 
sancties vervallen de twee laatste zinnen onder 6.  

Wordt goedgekeurd om voorgelegd te worden aan RVB KBVBV. 

d. Document respect voor de scheidsrechter: Johan zal aan secretariaat vragen 
dit document naar alle clubs te versturen. 

e. Nieuwe reglementering :  
- op FIVB vlak wordt gespeeld met het 5 ballensysteem. Wordt niet 

overgenomen door CEV dus ook niet bij ons 
- mirroring 1e scheidsrechter: 2e sr herhaalt tekens van beslissing 1e sr niet 

meer. Wordt gevolgd in Nationale en VVB. 
f. Nummerplaatjes in KBVBV: in vergadering van voorzitters werd beslist om naar 

22 te gaan (bevestiging van beslissing in maart). In VVB hebben we beslist om 
bij 18 te blijven. Zullen wel nood hebben aan meer nummerplaten en grotere 
bakken. 

g. Overschakeling sr programma is bezig. Johan monitort met Kevin de nodige 
aanpassingen. 

h. Johan stelt de vraag naar noodzaak over commissarissen als er met 
opmerkingen toch niets wordt gedaan of sommige zaken niet worden gemeld. 
VVB neemt standpunt in dat commissarissen moeten blijven maar dat punten 
die worden gecontroleerd voor Liga zullen worden gecontroleerd door KBVBV 
en dat uitvoering/boetes zullen worden opgelegd door KBVBV. 

 
4. Ontmoetingen 

a. Geen punten van Gilbert 
b. Vragen aan Gilbert worden beantwoord. 
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5. Jeugd 

a. Swa nodigt uit op IPJOT in Merksplas. Spijtig dat er op zelfde dag een symposium is voor trainers. 
b. Jeugdsportfonds: dossiers zijn binnen en gegevens worden verwerkt. Op 10 september 

samenkomst met jeugdcommissie hierover 
c. Volley@school: 4 a 5 dossiers binnen. Positieve vragen komen binnen. Lijkt dus een actie bij de 

clubs te hebben teweeg gebracht 
d. Voltis: vervangen door Sportanova met zelfde werking. Financiële loopt nu via VVB. 
e. Marc Biebauw neemt ontslag uit jeugdcommissie. Pierre Vingerhoets meldt dat hij ook als pk lid 

ontslag neemt. Procedure voor vervanging loopt in Oost Vlaanderen. 
 

6. Commissieverslagen  
Verslag sr commissie van 14 juli 2014: goedgekeurd 

 

7. EVC 
a. Dossier brandveiligheid: wordt besproken 
b. Uitbreiding internaat: wordt toegelicht 
c. Volgende maandag gesprek met Jan Walravens en Bart van cafetaria i.v.m. voedingsafspraken 

internaat 
d. Toekomst EVC:  

- De RVB keurt het stappenplan voorgesteld door het EVC goed om het centrum verder uit te 
baten zoals het is en de gang van zaken  te optimaliseren. 

e. Beachhal: Guy brengt verslag uit van het bezoek aan beachhal in Nederland en over de 
exploitatie van Lindobeach. Geen beslissing. Kostprijs en details moeten verder uitgewerkt 
worden om de rendabiliteit en mogelijkheden te bepalen. Koen en Guy en Luc worden gevraagd 
dit verder op te volgen en uit te werken. RVB VVB vraagt verdere rapportering. Eerste verdere 

rapportering moet op speciale RvB in november enkel over beachhal. 
 

8. Verslagen 
a. DB VVB van 4 augustus 2014: vragen worden beantwoord  
b. RvB VVB van 25 juli 2014: in orde 

 

9. Secretaris-generaal 
a. Statistiek : Pierre Vingerhoets neemt in september verder contact met Kevin. Ook Limburg meldt 

probleem. Wachten tot nieuwe systeem volledig in voege is 
b. Omschakeling administratie, competitie en sr’s: wordt ingevoerd en problemen opgelost 
c. Aanpassing verzekeringspremies: voorstel om vanaf seizoen 2014-2015 premies aan te passen 

van 4 naar 3; 11,56 naar 11 en 6,55 naar 6. Wordt aanvaard 

d. Aanpassing prijs duplicaat vergunning naar enig tarief van 1,5 euro. Wordt aanvaard 

e. Averbode : leden moeten aangesloten blijven 
 

10. Voorzitter  
a. Delegatieleider: naar aanleiding van vroegere beslissing dat er bij speciale gelegenheden een 

delegatieleider kan meegaan met nationale ploegen stelt Jean-Paul zijn kandidatuur bij de heren 
en vraagt kandidaturen op voor de vrouwen. Etienne stelt zijn kandidatuur voor de vrouwen.  

Wordt goedgekeurd. 

b. Door het feit dat Jean-Paul niet mee gaat met de junioren naar het EK stelt Joel voor om Jason 

Haldane mee te nemen als teammanager.  Wordt aanvaard. 

c. Hervorming VVB: Jean-Paul liet samenvattende nota in bundel plaatsen en geeft hierover 
bijkomende uitleg. Voorstel wordt gewijzigd: RVB komt tweemaandelijks samen. Wordt 
toegevoegd : verkozenen AV mogen geen functie uitoefenen in PK. Brabant vraagt amendement 
zodat de personen die onder de oude organisatie zijn verkozen onder deze reglementering 
blijven vallen gedurende hun ganse legislatuur. 

Amendement Brabant wordt niet aanvaard. Het voorstel van Jean-Paul wordt aanvaard. 
 

11. Financieel bestuurder 
a. Luc presenteert voorlopige afrekening WL. Vragen worden beantwoord. 
b. Luc heeft Interne Balansvergelijking afgeleverd in de bundel. Vragen zijn welkom. 

 

12. Varia 
 

Volgende vergadering Raad van Bestuur vrijdag 26/09/2014 – 19u00  
 

Verslag:  
Willy Corbeel 
27/08/2014. 


