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Raad van Bestuur VVB 26 september 2014 - 19.00u
EVC Vilvoorde
EXTERN
Aanwezig:

Jean-Paul De Buysscher, Willy Corbeel (verslag), Luc Pepels, Etienne
Mertens, Patrik Laurijssen, Hubert Grootaers, Willy Loverix, Luc
Declercq (zonder stemrecht), Toon Sorgeloos (t.v.v. Guy Juwet), Julien
Van Brusselen, Johan Van Riet, Willy Scherrens
Commissies: Gilbert Moorthamer (ontmoetingen)
Verontschuldigd: Pierre Vingerhoets, Guy Juwet, Koen Hoeyberghs (coördinator
topsport), Geert De Dobbeleer (sporttechnisch coördinator),
Johan Callens (scheidsrechters), Swa Depelchin (jeugd), Karin
Verlinden
Inzage dossier
Commissies
1. Ontmoetingen
a. Aanbesteding VVB-jeugdeindronden: Gilbert overloopt wijzigingen. Wordt
goedgekeurd met wijzigingen.
b. Aanbesteding nationale jeugdkampioenschappen: Gilbert overloopt wijzigingen.
Wordt goedgekeurd met wijzigingen.
c. Wedstrijdballen: 2 verschillende (verschil in kleur-ene glad andere niet)
MVA200 ballen in omloop: oefenballen en wedstrijdballen moeten van zelfde
type zijn. Wachten op antwoord van Mikasa via Willy Bruninx. Julien volgt op.
d. Nummering truitjes: vraag wat het nu juist is want onze arbitragewebsite
spreekt van 1 tot 20. Zal moeten aangepast worden. Gilbert contacteert Johan.
e. Mag er in onze competitie met hoofddoek gespeeld worden: toegestaan tot
algemene beslissing KBVBV.
f. Competitiehervorming nationale reeksen: Julien stuurt documentatie door voor
bespreking op RvB oktober.
g. Algemeen forfait bij 1e divisie dames B : Sijos Menen.
2. Scheidsrechters
a. Johan meldt dat bijeenkomst met commissarissen nog gepland zal worden als
procedure voor verslag in orde is
b. Meldt reden voor afwezigheid van sr Willems Benjamin op match in Genk.
3. Commissieverslagen
a. Verslag ontmoetingen van 15/09 wordt goedgekeurd
b. Verslagen Jeugdcommissie en scheidsrechters van 10 sept en 28 aug worden
verwezen naar volgende RvB wegens afwezigheid van commissievoorzitters
4. EVC
a. Verslag ontvangen en hotelbezetting blijft heel goed.
b. Bespreking heeft plaats gehad met iemand die op dit ogenblik zoekt naar een
geschikte hotelmanager
c. Bestuurders EVC: opvolging in rvb EVC wordt besproken
5. Verslagen
a. DB 15 september: geen vragen noch opmerkingen. Goedgekeurd
b. RVB 22 augustus:
6. Secretariaat
a. Statistiek: worden besproken
b. Maribel: er werd een Maribel dossier ingediend bij het VSF voor
Clubondersteuning
c. Stagiair: er werd een stagiaire aangenomen voor versterking
topsportsecretariaat: begin februari tot einde mei 2015
d. Vraag Antwerpen i.v.m. recreatievergunningsnummers: Willy onderzoekt
e. Huub stelt vraag over vrijheidsaanvragen i.v.m. Alken: antwoord gegeven aan
Luc Pepels
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7. Voorzitter
a. Werking DB: voorzitters van provincies die niet vertegenwoordigt zijn worden uitgenodigd.
b. RVB: RvB van november zal gehouden worden in nieuwe vorm met volgende topics: beachhal,
subsidieregeling en budget.
c. Johan Van Riet zal naar WK Dames gaan als ploeg in tweede ronde komt: hij regelt zaken op de
goedkoopste manier.
8. Financieel bestuurder
a. Interne balans zit in map: vragen kunnen gesteld worden aan Luc.
9. KBVBV
Jean Paul brengt verslag uit over besproken punten.
Johan brengt verslag uit over nationale beach en vergadering met Pro7A.
12. Varia
a. Limburg meldt nieuwe verkozenen Algemene Vergadering in PK. Zullen Karin hierover
informeren
b. Oost-Vlaanderen meldt nieuwe functies in PK. Zullen Karin hierover informeren
c. Etienne vraagt of op KBVBV werd gesproken over noodzaak van commissarissen: werd positief
beoordeeld.
d. Luc meldt nieuwe organisatie van Ethias Volley League.
e. Verleden woensdag was er een vergadering over de evaluatie van de organisaties WL en WGP:
verslag volgt.
f. Speciale ballen vb Maaseik: kan maar moet aangevraagd worden
g. Julien meldt wijzigingen in PK. Zal gemeld worden aan Karin.
h. Toon geeft nog een kleine update van status werkgroep reglementen
Volgende vergadering Raad van Bestuur vrijdag 24/10/2014 – 19u00
Verslag:
Willy Corbeel
28/09/2014.

Raad van Bestuur 26/09/2014

2

