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Raad van Bestuur VVB 16 januari 2015 - 19.00u 
EVC Vilvoorde 

E X T E R N  
 

Aanwezig: Jean-Paul De Buysscher, Willy Corbeel, Luc Pepels, Etienne Mertens,  
Johan Somers (i.p.v. Hubert Grootaers), Luc Declercq, Pierre 
Vingerhoets, Julien Van Brusselen, Johan Van Riet, Willy Scherrens, 
Karin Verlinden (verslag) 

Commissies: Gilbert Moorthamer (ontmoetingen), Swa Depelchin (jeugd)  
Verontschuldigd: Patrik Laurijssen, Hubert Grootaers, Willy Loverix, Guy Juwet, 

Koen Hoeyberghs (coördinator topsport), Geert De Dobbeleer 
(sporttechnisch coördinator), Johan Callens (scheidsrechters)  

 

Inzage dossier 
 
1. Commissies  

Topsport  
Beachhal:  
- nog aantal zaken uit te zoeken zoals BTW terug trekken, constructie, … 
- Subsidie: samen met college besproken 
- Overheidsmiddelen voorzien voor dit jaar. 
- Nog contacten met kandidaat representanten voor cafetaria beachhal: nog 

geen concrete afspraken 
- Met Johan bekijken : er is iemand die beachclub wil oprichten en installatie 

zoekt voor binnen training 
 
Sporttechnisch coördinator 
verontschuldigd 
 
Scheidsrechters 
VVB beroep tegen zaak wedstrijd stilgelegd in Antwerpen: Pierre, met volmacht 

voor de VVB, heeft ter zitting het gedeelte zoals opgesteld voor verdediging bij 
3-tal punten uitgelicht, met vraag aan voorzitter van de provinciale 
beroepscommissie of provinciale klachtencommissie bevoegd is. Is geen 
wedstrijd VVB en VVB is veroordeeld. Uitspraak moet nog komen 

Rotatiebriefjes:  
- Liga heeft 3 ex nodig. 
- 2 soorten laten maken: origineel en doorschrijf 
- Prijsaanvraag doorschrijf en dan bekijken hoeveelheid te bestellen. 
Op 05/01 met nationaal fluitende scheidsrechters vormingsvergadering om 

kwaliteit scheidsrechters te ondersteunen.  
Op dit ogenblik: Regionale vergadering in iedere provincie voor landelijke 

scheidsrechters. Inhoud: idem punten van vergadering nationaal 
scheidsrechters en algemene vragen. 

 
Ontmoetingen 
Reglement VVB eindronden: Gilbert licht de wijzigingen toe. goedgekeurd 
Reglement VVB-jeugdeindronden:  
- Gilbert licht de wijzigingen toe. Goedgekeurd 
- Is reglement ook besproken met jeugdcommissie: gebeurd zelden. Bal nr 4 Te 

gebruiken voor categorie U11 (beslissing DB). Swa vraagt tegen volgend jaar 
te veranderen, alle provincies in provinciaal jeugdreglement naar volgend 
seizoen aan te passen naar bal nr 5 (kleine bal). 

- Organisaties: Antwerpen: G-H VOC Amigos St-Antonius Zoersel; Limburg: VTI 
Hasselt en Dames Volley Hasselt; Oost-Vlaanderen: WD Wetteren en Real 
Dames Wetteren; Vlaams-Brabant: Tienen; West-Vlaanderen: Roeselare 

Vraag voor onderzoek, bekijken en nadenken in reglementering:  
- in welke maten is het mogelijk om spelers die in TSV zitten, er niet meer terecht 

kunnen voor een bepaalde reden en reeds gespeeld in hoofdwedstrijd toch 
wijzigen van club, maar dan enkel spelen in reserve. Principe: voor iedere club 

- nu wordt uitzonderlijke transfer toegestaan op basis van vb op x km verhuisd, 
zien indien niet in dezelfde competitie 

- Pierre bereid voor en nodigt uit: Koen, Gilbert, Johan, Swa, Julien, … 
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Jeugd 
VJCL:  
- dank aan organisatoren in provincies. Tornooiverantwoordelijke vragen om uur toch in het oog te 

houden. Techniekers melden heel tevreden van speltechnisch niveau.  
- spijtig voorval: scheidsrechtersverslag van tornooi in Booischot U13 jongens (papa speler). Geen 

invloed op uitslag. Scheidsrechter wel onder de indruk.  
- vraag naar toekomst: moeten reglement terug goedkeuren voor volgend seizoen: wanneer en hoe?  
- Swa vraagt steun aan Kevin om naar volgend seizoen toe programma zodanig uit te schrijven om 

tornooien in elkaar te steken en vraagt steun vanuit secretariaat. Kevin komt op 22/01 naar VVB en 
Willy vraagt toestand. 

Jeugdcommissie: 
- Oost-Vlaanderen en Limburg bedanken voor zoeken naar verantwoordelijke.  
- wil volledig beleidsnota en werk eraan verbonden. Iedere commissie krijgt een aanspreekpunt in DB: 

jeugdcommissie: Guy J, scheidsrechters: Johan S (Huub), competitie: Johan VR. Opdrachten 
veranderen niet, bij problemen richten op aanspreekpunt. Bepaalde vergadering RvB zouden ook 
werkvergaderingen kunnen zijn, waarbij eventueel ook ganse commissie wordt uitgenodigd. 

- Swa wil bij zijn vertrek dat alle jeugdverantwoordelijken met goed gevoel verder kunnen. Naar werk 
toe: hoe gebeuren door 1 persoon in provincie? 

Reglement:  
- wordt voorlopig door RvB goedgekeurd. In toekomst kan op DB. Jean-Paul zal nota uitschrijven. 

RvB van maart nog zoals nu, daar meer uitleg op basis van nota die Jean-Paul opmaakt. Structuren 
voorlopig nog niet veranderd, maar aanspreekpunt kan reeds toegepast worden. 

- kan competitiereglement dan enkel op DB goedgekeurd worden? Nog te bespreken. Als 
huishoudelijk reglement aangepast wordt, moet dit op alle reglementen toepasbaar worden. 

Samenstelling jeugdcommissie: wie adjunct? Swa zal vragen aan commissieleden. Goedgekeurd. Swa 
laat weten wie als adjunct zal fungeren 

Jeugdconsulent: 15-tal kandidaten: uiteindelijk 2 kandidaten die 2 opdrachten hebben ontvangen en 
dan samen met betrokkenen en VSF om te beslissen wie wordt. 

 
Commissieverslagen  

 Jeugdcommissie: geen opmerkingen 

 LOC: nieuwe spelregels: geen sprake van 14 spelers. Afwachten wanneer bij ons in voege gaan. 
Netaanraking vanuit KBVBV beslist bij nationale competitie in voege vanaf volgend seizoen. 

 
EVC 
Niemand aanwezig. 
 
Verslagen 
Dagelijks Bestuur van 01/12:  
- Luc P: naam verschillende keren genoteerd, maar was niet aanwezig, Luc erop gereageerd naar 

iedereen die verslag ontvangen heeft, werd niet aangepast. Met opmerking niets gebeurd. Na AV 
heeft Luc een mail verstuurd met melding afwezigheid en reden. Bij deze verslag aanpassen. 
Begroting 2015: Luc heeft gemeld op AV niet mee te werken, heeft gezegd: niet zin om … 
medewerking: tekst uitlaten. Juridisch advies vragen: moet bij staan: wat indien geen FB meer 
hebben.  

- Kan iemand van de pers teammanager zijn? Vertegenwoordigd de krant. Voor bepaalde tornooien 
niet verplicht een journalist mee te hebben. 

- Mits aanpassingen goedgekeurd 
Dagelijks Bestuur van 17/12: goedgekeurd 
Dagelijks Bestuur van 05/01:  
- VVB-commissieleden en leden pk kunnen 2 gratis kaarten aanvragen. Oost-Vlaanderen heeft 

factuur ontvangen met 4 kaarten aangerekend. Factuur wijzigen.  
- Bal 4 of 5 komt niet van Julien, was Johan Van Riet. 
Raad van Bestuur van 21/11/2014: opmerkingen goedgekeurd 
 
Secretaris-generaal 
Statistieken: stijgende lijn   
 
Uitzonderlijke transfer: werd besproken 
Geen clubs met schulden aan VVB. Nog enkele betalingen, Willy somt op. Is voor later. 
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Voorzitter  
Geen speciale zaken te melden. 
 
Financieel bestuurder 
Begroting 2015:   
Luc P meldt op bijzondere algemene vergadering tegen begroting te stemmen omdat problemen er nog 

steeds zijn, staat even ver als voorgestelde begroting van algemene vergadering van november 
2014. Op algemene vergadering werd gezegd ‘nieuwe ronde’ om begroting te bekijken, niet de 
bedoeling cijfers te verbloemen, indien geen verandering, heeft VVB best gedaan en dan opnieuw 
voorleggen op bijzondere algemene vergadering 

Luc D: licht toe a.d.h.v. presentatie. 
- Na AV vraag om budget 2de lezing. Werkgroep met: Luc P, Guy, Etienne en Luc D… 
- Cijfers opgelijst en toelichting  
- Geprobeerd aan te sluiten aan concept van vorige begroting.  
Luc P geeft mee om toch ook te trachten te verminderen waar mogelijk 
Captatie Euro league: Geert aanspreken met vraag dat zo goedkoop mogelijk te organiseren. Vragen 

aan Geert of mogelijk is om ander captatie. Willy C vraagt dan ook voorstellen op papier. 
Jean-Paul en Willy C proberen om bij Sven Gaets om ook captatie van Euro League via VRT te doen. 
Bedoeling als budget goedgekeurd wordt : naar best vermogen handelen met verplichtingen. 

Gebudgetteerd bedrag moet niet perse opgebruikt worden. 
Begrotingsopmaak 2015: 
Topsport gedetailleerd budget achter. 
World League heren: organisatie en inschrijvingsgeld, in augustus al beslissen over deelname. 
Nationale selectiewerking beach: werd besproken  
VVB algemeen: basisbedragen voor verschillende zaken. 
Resultaat: -163000 
Suggestie: qua budgetoproep 
Zo voorleggen op bijzondere algemene vergadering. 
Aanpassen topsport zoals nu besproken. Nodige documenten van Luc D  te ontvangen. 
 
KBVBV 
Geen nieuws. 
Volgende week vergadering 

 
Varia 
Julien: Bulgaar Puurs: intern transfer? 
 
Volgende vergadering Raad van Bestuur vrijdag 20/03/2015 – 19u00  
 
Verslag: Karin Verlinden 
26/01/2015. 


