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Raad van Bestuur VVB 24 oktober 2014 - 19.00u 
EVC Vilvoorde 

E X T E R N 
 

Aanwezig: Jean-Paul De Buysscher, Willy Corbeel, Luc Pepels, Etienne Mertens, 
Patrik Laurijssen, Willy Loverix, Luc Declercq, Julien Van Brusselen, 
Johan Van Riet, Willy Scherrens, Karin Verlinden (verslag) 

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

Verontschuldigd: Hubert Grootaers, Pierre Vingerhoets, Guy Juwet,  
 

Inzage dossier 
1. Woord van de voorzitter  

De voorzitter verwelkomt de leden van de Raad van Bestuur 
 

2. Commissies  
Coördinator Topsport: 

 topsportbudget 2015: wordt besproken 
o gestelde vragen worden beantwoord. 
o Jean-Paul meldt de gekende dotaties voor topsport voor de komend jaren, 

besproken op de vergadering USF (VSF).  

 Voltis: iedereen heeft nodige info ontvangen, behalve 15 kinderen wegens 
foutieve mailadressen. 

 

Sporttechnisch coördinator 

 B04: sociale Maribel: aanwerving jeugdsportconsulent 
(sportclubondersteunend): 
o VSF heeft beslist ons project goed te keuren.  
o werking zal ingaan op 01/01/2015.  
o zal instaan voor: verhoging kwaliteit bij clubs met jeugdwerking, toename 

van aantal jeugdleden, opstarten nieuwe clubs  
o Geert zal kandidatuur uitschrijven voor op de website. 

 B04: Dynamo project: planning opleidingen voor clubbesturen voorjaar 2015:  
o spreiding in provincies i.p.v. centraal in EVC 
o provincies geven zo snel mogelijk door aan Geert of Karin welke 

opleidingen ze binnen hun regio zouden willen laten doorgaan. 

 B04: promotie:  
o Volley@school: draait goed tot zeer goed. 24 deelnemende clubs 

waarvan dossier volledig in orde, 10tal clubs die verder opmaken. Bij 
reeds doorgegane activiteiten hebben al 6000 kinderen deelgenomen. 
Nog afwachten wie aansluit.   

 fondsenwerving:  
o Geert geeft overzicht/evolutie van 2010 tot 2014 qua service sponsoring 

en financieel.  

 Media-aandacht stijgt via website topsport en facebook. Blijven opvolgen 
(ook met Kris Eyckmans).  
 

Scheidsrechters 

 programma aanduiding: goed bezig, nog niet 100% op punt maar is werkbaar. 

 voor 3 à 4 wedstrijden kunnen geen 2de scheidsrechter aangeduid worden. 
Sommige ploegen moeten het met 1 scheidsrechter stellen. Telkens af te 
wisselen. 
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Ontmoetingen 

 Herstructurering nationale reeksen:  

o stemming: unaniem voor. 

o standpunt naar KBVBV voorbrengen. 
o herstructurering in nationale reeksen terugkoppelen aan VVB.  
o op 18/12 beslissen wat er gaat gebeuren Liga D en H, visie Topsport, … 
o Geert vraagt om deel uit te maken bij vergadering rond communicatie indien herstructurering 

goedgekeurd wordt 

 RvB KBVBV beslissing betreffende 2de assistent-coach op bank:  
o doortrekken naar VVB?  

stemming: behouden zoals is: unaniem 

 Wat met persoon die opleiding coach volgt: mag op bank met attest, maar mag niets zeggen 

 Algemeen forfait Sijos Menen:  
o competitie reglement: bij algemeen forfait wordt de ploeg uit competitie genomen en als laatste 

van haar reeks geplaatst. De uitslagen van de gespeelde wedstrijden worden vernietigd en de 
rangschikking aangepast. Op het einde van het kampioenschap wordt de ploeg verwezen naar 
de provincie van oorsprong. 

o Beslissing: Sijos Menen uit rangschikking halen, wordt laatste van de reeks en doorverwezen 
naar prov. 11de van de reeks zakt niet.  

 
Jeugd 

 Jeugdsportfonds: 
o jeugdcommissie is nog bezig met verwerking, begin november zal brief voor goud-zilver-brons 

verstuurd worden naar de clubs.  
o 68 goedgekeurde dossiers, is 1 meer dan vorig jaar. 
o basis: kwaliteit is zeker verhoogd.  
o volgende RvB gedetailleerd overzicht. 

 Swa nodigt de leden RvB uit voor de VJCL die doorgaat tijdens de herfstvakantie. 
 
Commissieverslagen  

 jeugdcommissie 10/09: goedgekeurd 

 scheidsrechterscommissie 28/08: goedgekeurd. 

 commissie promotie en communicatie 15/09:  
o punt 9 hoort daar niet in thuis. Willy heeft dit reeds gemeld en verder onderzocht.  
o promotiefolders: nog in voorraad op secretariaat. Meenemen in kader van volley@school. Ook 

jaarboeken mogen mee. 
 
EVC 

 Hotelbezetting: goed 

 Manager: bezig  

 Antwerpen meldt dat Pol Cambre ontslagnemend is volgende AV EVC. Ze zullen een andere 
persoon voordragen. 

 
Verslagen 
Dagelijks Bestuur van 06/10: goedgekeurd 
Raad van Bestuur van 26/09: opmerkingen: goedgekeurd 
Verslag voorzitters: goedgekeurd 
 
Secretaris-generaal 
Statistieken: in augustus en september telkens wachten op effect van aansluitingen van leden met 

jeugdverzekering, …. Gecheckt midden oktober: nog in stijgende lijn. 
Briefwisseling RvB AVF (PK A): 
- Voltis: heeft Koen beantwoord 
- Ledenadministratie: nog niet op punt. Bepaalde zaken nog onder constructie, maar is komend 
- Infonota: vraag om secretaris PK toe te voegen. Zij kunnen de infonota dan doorsturen naar 

gewenste PK-leden 
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Voorzitter  

 Deelname World League en World Grand Prix: n.a.v. besproken budget 

o beslissing: unaniem voor deelname aan WL en WGP.  

o JP informeert Koen. 

 Juridische werkgroep samengekomen, alle provincies waren aanwezig 
 
Financieel bestuurder 

 Werkgroep: Jean-Paul, Luc P en Geert om de kosten van de World League en World Grand Prix in 
kaart te brengen. Jean-Paul licht analyse organisaties toe. Hij zal overzicht doorgeven  

 Budget VVB 2015: uitnodiging financieel verantwoordelijken provincies zal gebeuren 

 Voor subsidies met provinciale voorzitters bespreken wat kan en wat niet. 

 Clubs met schulden: vervaldag vandaag. Wachten tot na 1ste aanmaning 
 
KBVBV 

 Vergadering op 16/10:  
o scheidsrechters: lottobordjes, liberoshirt heel contrasterend 
o homologatie: nummers op trui: moet goed zichtbaar zijn als trui in broek zit 
o aantal personen op bank 
o fiscale fiche: clubs moet opmaken indien groter dan toegestane vrijwilligersvergoeding en vanaf 

125€ 
o Liga mannen: 

 werking: in handen van management team  
 Frank Smets vervangen door Daniël Vanden Berghe.  
 tegen 18/12 voorstel liga voor competitiehervorming 
 Guibertin-Antwerpen: door Liga op te lossen 

o Liga vrouwen: competitie ook naar 12 ploegen? Guy Seeuws zal voorleggen ter bespreking door 
wekgroep 

o reglement internationale transfer: tekst lichtjes aanpassen (in orde met Belgische wetgeving) 
 
Varia 

 Forum waar alle verslagen gepubliceerd worden. 

 Vlaams-Brabant zal gegevens nieuwe provinciale secretaris doorgeven. 
 
Volgende vergadering Raad van Bestuur vrijdag 21/11/2014 – 19u00  
Julien Van Brusselen zal niet aanwezig zijn 
 
Verslag: 
Karin Verlinden 
29/10/2014. 
 
 


