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Raad van Bestuur VVB 22 juli 2015 - 19.00u
EVC Vilvoorde
EXTERN
Aanwezig:

Jean-Paul De Buysscher, Willy Corbeel (verslag), Luc Pepels,
Etienne Mertens, Johan Somers, Willy Loverix, Luc Declercq, Pierre
Vingerhoets, Julien Van Brusselen, Willy Scherrens
Verontschuldigd: Patrik Laurijssen, Guy Juwet, Johan Van Riet, Karin Verlinden
Inzage dossier
1. E.V.C.
Beachhal:
Willy geeft kort overzicht over stappen die gezet werden i.v.m. bouwaanvraag,
juridische constructies en financiële regelingen
2. Verslagen
a. Verslag sr commissie 7 juli 2015 :
Julien meldt dat er 3 ploegen uit Liga B uitzondering vroegen voor e-score
Wijzigingen reglementen : vraag om deze te bekomen zodat we kunnen
beslissen waar deze zullen toegepast zorgen (Johan Somers zorgt hiervoor)
Vraag of noodzaak bestaat dat iedereen iedere keer op de vergadering
wordt uitgenodigd ofwel enkel de effectieve leden
Fiscale fiches : vanaf volgend jaar dient een detail bijgevoegd : Luc bekijkt
met SBB en Mellory
verder wordt verslag goedgekeurd
b. DB 18 mei 2015 : goedgekeurd
c. DB 01 juni 2015 : goedgekeurd
d. DB 22 juni 2015 : goedgekeurd
e. DB 06 juli 2015 : goedgekeurd
f. RVB 22 mei 2015 (gemaakte opmerkingen) : goedgekeurd
3. Secretaris-Generaal
l. Statistiek
m. Samenstelling VVB Homologatiecommissie : stemming: 11 voor en 2 tegen,
samenstelling is goedgekeurd.
n. Verantwoordelijke beachcommissie : Herman De Rycke is verkozen
o. Samenstelling beachcommissie : administratieve correctie : Frank Desmet
wordt toegevoegd als vertegenwoordiger voor Vlaams-Brabant
p. AR Hfdst 7 art 4. Uitzonderlijke transfert jeugdleden : Pierre herschrijft lijnen
waar ouders of ouders vermeld staan kwestie van gelijkvormigheid. Na
deze correctie wordt het voorstel goedgekeurd : 9 voor, 4 tegen.
q. Kilometervergoeding : blijft 0.34 euro per km
r. Kunnen zaalwedstrijden uitgesteld worden voor personen met een beachselectie? Als dit een representatieve ploeg is kan dit. Competitieleiders
dienen wel geïnformeerd te worden over wie representatieve ploegen zijn in
de beach.
s. Uiteenzetting semi-agorale arbeid : naar RvB september
t. Wijzigingen aan sr programma gevraagd door KOVV : steun gevraagd door
KOVV in de onkosten hiervan : na bespreking wordt beslist om de kosten
voor rekening van VVB te nemen omdat de wijzigingen worden opgenomen
in het VVB masterprogramma dat later ook door andere provincies kan
worden gebruikt. Bedoeling is dat er na deze aanpassing wordt
samengezeten met de andere provincies zodat later iedere provincie deze
programma’s gaan gebruiken. Willy organiseert samenkomst met Kevin en
de provinciale ontmoetings- en scheidsrechtersverantwoordelijken.
u. Goedgekeurde ballenmerken VVB : goedgekeurd.
v. Principe akkoord over gebruik van een zelfde merk ballen binnen VVB. Op
termijn en rekening houdend met clubs
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4.

l. Boetelijst VVB :
opmerking van Antwerpen dat dit te laat is en dat boetelijst behoort bij competitiereglement
en samen met dit dient te worden voorgelegd
goedgekeurd
m. Willy meldt dat er met AIF zal gepraat worden over de organisatie van barrages
n. Willy meldt dat er met AIF zal gepraat worden over topsportscholen : inschrijving van
leerlingen uit ander landsgedeelte in school van ander landsgedeelte
o. E-score in liga’s B : er komen vragen tot uitzondering van Waalse clubs : VVB wenst dat het
goedgekeurde project doorgaat
4. Voorzitter
a. Supercup : VVB is akkoord om supercup te laten organiseren door Liga Heren voor 1 jaar
onder vastliggende voorwaarden m.b.t. Beker Van België : zal morgen op RvB KBVBV
worden voorgelegd voor goedkeuring.
b. VSF : verslag over vergadering over nieuw decreet : Jean Paul geeft kort verslag. Nog niets
staat vast maar is in uitwerking. VSF verdedigt onze belangen.
5. Financiën
Nota over betalingen van onkosten : wordt besproken. Nota wordt aanvaard en zal zo toegepast
worden. Dient bij verslag gevoegd te worden en opgenomen als beslissing.
6. Varia
a. Vlaams-Brabant vraagt naar uitwerking van financiële rapportering : Luc Pepels, Luc
Declercq en Jean Paul De Buysscher werken dit samen uit en zullen zo vlug mogelijk
proberen bepaalde rapporten in te voeren. Ook timing dient vastgelegd te worden. In
september zou eerste rapportering moeten kunnen.
b. Julien Van Brusselen vraagt naar afrekening WL : zeker nog niet alle kostenfacturen zijn al
binnengekomen. Inkomsten gekend. Uitgaven nog niet. Luc werkt hier verder aan.
c. Willy Scherrens : vraagt wat er gebeurd is met dagvergoeding voor nationale eindronden.
Aanpassing van dagvergoeding zou gebeurd zijn. Luc zal nakijken.
d. Willy Scherrens stelt vraag over beslissing van Antwerpen om Torhout niet meer toe te laten
tot VJCL tornooien in Antwerpen. Vraag is of dit zomaar kan. Antwerpen gaf deze vraag door
aan SR verantwoordelijke en algemeen verantwoordelijke van VJCL. Andere provincies
kunnen deze beslissing niet goedkeuren.
e. Etienne Mertens vraagt werk te maken van aanpassing reglementeringen. Pierre zal dit
bekijken
f. Luc Pepels meldt dat opvragen van budgetten door commissies zal gebeuren via hun
verantwoordelijke van de commissie daar deze ook mee zullen instaan voor opvolging van
budgetten en toegang zullen krijgen aan de financiële gegevens. Luc vraagt budgetten
coördinatoren rechtstreeks op.
g. Luc Pepels vraagt of hij aanwezig moet zijn bij de vergaderingen van het EVC dat hij moet
opvolgen. Willy Loverix informeert Luc over deze vergaderingen.
Volgende vergadering Raad van Bestuur vrijdag 25/09/2015 – 19u00
Verslag: Willy Corbeel
23/07/2015.
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