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E X T E R N  
 
Aanwezig: Jean-Paul De Buysscher, Willy Corbeel (verslag), Etienne Mertens, 

Marc Van Braekel (vervanging voor Patrik Laurijssen), Huub 
Grootaers, Willy Loverix, Pierre Vingerhoets, Guy Juwet, Julien Van 
Brusselen, Johan Van Riet, Willy Scherrens  

Verontschuldigd: Patrik Laurijssen, Luc Declercq, Karin Verlinden 
 
Inzage dossier 
 
1. E.V.C.   

 Guy stuurde verleden foto’s en plannen naar de leden van het DB. Hij geeft 
hier nu meer info  

 Er is noodzaak aan meer bureelruimte en grotere vergaderzalen. 
Prijzen worden opgevraagd door architekt bij door hem gekende firma’s en 
firma’s door ons doorgegeven.  

 Jean Paul vraagt naar statistieken over hotelbezetting. 

 Guy en Luc Declercq hadden een vergadering met SBB over de 
samenwerking tussen EVC en VVB (ook in verband met bouw van 
beachhal waar dan ook KOV nog kan betrokken worden). Luc maakt 
hierover een verslag. Pas daarna zal er beslist worden over welke 
constructie hiervoor moet worden opgezet. 

 

2. Verslagen 

 Verslag LOC:  
 Julien maakt opmerking over allerlei ek weekend : aif volledig competitie-

weekend : was niet het geval voor een heel weekend (enkel een aantal 
toegelaten uitzonderingen). De discussie wordt opnieuw gevoerd over het 
verbieden van wedstrijden op dit weekend. Wat doen met vriendenmatchen die 
blijkbaar doorgaan. Eigenlijk was er overeengekomen dat er geen matchen 
zouden zijn maar er zijn blijkbaar wel wedstrijden hier en daar toegelaten. 
Er zijn duidelijke afspraken nodig die moeten gerespecteerd worden. 

 Bij allerlei moet er bij vergadering 20 oktober staan : LOC en POC 
 Verslag goedgekeurd mits opmerkingen 

 Verslag Jeugd :  
Er was een sr probleem bij het IPJOT : te late communicatie van 
verantwoordelijke naar sr com KOVV lag aan de grond hiervan 
Verslag goedgekeurd mits opmerkingen 

 Verslag DB 20/07/2015 : 
Punt 2a : mediadossier van Kris Eyckmans : Pierre vraagt hierover info : JP 
meldt dat hierover in een later verslag DB hierover melding wordt gemaakt. 
Verslag goedgekeurd. 

 Verslag DB 03/08/2015 : 
 Punt 2b : verwijst naar vraag Pierre 
 Verslag goedkeurd 

 Verslag DB 17/08/2015 : 
 Verslag goedgekeurd 

 Verslag DB 07/09/2015 : 
 Punt 2a : verwijst naar vraag Pierre 
 Punt 2d : Huub vraagt info : aif was niet akkoord met één soort bal. Zal 

verder moeten worden besproken 
 Punt 2g : Huub vraag info : ging over samenwerking tussen de 

verschillende mensen die meewerken aan de matchen 
 Julien vraagt of bepaalde documenten die op DB komen worden besproken 

ook naar andere bestuurders dan DB bestuurders : bedoeling is eigenlijk 
dat mensen van DB hun collega’s informeren behalve als anders vastgelegd 

 Verslag goedgekeurd 
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 Verslag rvb van 22/07/2015 : 
 Wordt goedgekeurd met opmerkingen 

 

3. Secretaris-Generaal 

 Statistieken : niet beschikbaar zullen nagestuurd worden. 

 Financieel beheerder :  
 Luc Declercq is kandidaat om deze functie ai op te nemen tot volgende av van november. 

Vermits ai in combinatie met voorzitterschap van KOVV. Voor de algemene vergadering van 
november dienen kandidaturen worden opgevraagd. 

 Pierre suggereert dat we beter een betaalde manager zouden hebben die deze functie kan 
uitvoeren. Willy en Jean Paul melden dat dit een denkpiste is van het DB naar het nieuwe 
decreet en beleidsplan vanaf 2017.  

 Stemming over Luc Declercq als financieel beheerder ai : 12 (Pierre Vingerhoets en Etienne 
Mertens mogen 2 stemmen uitbrengen volgens statuten en hr) : 11 geldige stemmen : 11 
voor, 0 tegen en 0 onthoudingen. 

 Statuut VVB scheidsrechters : 
 Goedgekeurd 

 Statuut KBVBV scheidsrechters : 
 Goedgekeurd 

 Richtlijnen scheidsrechters : 
 Vraag over transport per trein : nog nodig ? 
 Samenstelling commissies : nieuwe secretaris : commissie werd niet goedgekeurd en moet 

worden voorlegd.  
 Naam en adres Willy Scherrens : niet correct : dient verbeterd 
 Toon Sorgeloos : PSC verantwoordelijke : een telefoonnummer met 059 niet correct moet 09 

zijn. 
 Jonissen Alisa : geen adres noch telefoonnummer 
 Goedgekeurd 

 Aanbestedingsvoorwaarden vvb organisaties :  
 Punt 2 : telefoon en internetverbinding : Wifi hoeft er niet te staan. 
 Punt 4 : aandenkens : mogelijk 16 ipv want 12 spelers en 4 begeleiders mogelijk (conform 

met gratis ingang) 
 Punt 5 : kosten voor de vvb : aantallen in reglement van de kampioenschappen 
 Goedgekeurd 

 Samenstelling commissie promotie en communicatie : Frank Desmet ipv Michel 
Vandezande voor Vlaams Brabant : unaniem goedgekeurd 

 Transgender : Willy geeft uitleg over deze situatie van een man die vrouw geworden is maar 
op pas nog steeds M als sekse heeft staan en uitkomt in de provinciale mannencompetitie.  

 Aangetekende brief ouders over de onmogelijkheid van een jeugdspeelster op niveau U13 
te spelen. Johan licht toe dat het PK nog geen bericht kreeg dat Gistel niet meer speelt op dit 
niveau. Er is nog een tweede ploeg U13 en ook U15 in de club. De ouders vragen een 
uitzonderlijk transfer. Verwijzen naar AR hfdst 7 art 4 5a en vermelden dat PK West 
Vlaanderen hen verder kan helpen. 

 Willy meldt bestaan website KBVBV 
 

4. Voorzitter  
Overeenkomst organisatie supercup werd getekend door liga en zal tegengetekend worden 
door voorzitter en secretaris generaal. De Voorziter geeft meer uitleg. 
 

5. Financiën  
Luc Declercq zal zich moeten richten op budget 2016, afrekening WL en mogelijk afrekening EK 
 

6. KBVBV 
Jean Paul geeft verslag over KBVBV rvb van 17 september 2015 
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7. Varia  

 Hubert meldt dat er volgende week AV is in Limburg. 

 Willy Loverix vraagt of er al een lijst is met beoordelingspunten voor bekomen van subsidies : 
bestaat niet. Willy C stuurt voorzitters de lijst met te bekomen subsidies. Voorwaarde is dat 
de organisaties doorgaan. 

 Willy Loverix vraagt wat wij betalen aan Jos Rutten : volgens Willy C de levering van 
oefenstof. Verdere navraag kan bij Luc D 

 Willy Scherrens vraagt stand van zaken ivm herziening juridisch reglement : zal tegen 9 
november klaar zijn en voorgesteld worden. 

 Etienne Mertens vraagt wanneer we zullen starten met herziening van Administratief 
Reglement en Bestuurlijk Reglement. Pierre vraagt om dringend input te krijgen. Bestuurlijk 
reglement eerst omdat er de meeste wijzigingen zullen zijn en van invloed op Administratief 
Reglement.  

 Etienne Mertens meldt dat PK Antwerpen kandidaat organisator is voor WEVZA tornooi. 
Maar timing ligt nog niet vast. 

 Julien meldt dat de nationale jeugdkampioenschappen doorgaan in Bastogne. Als iemand wil 
overnachten dringend doorgeven aan Julien of Michel Forget. Gaat door in mei 2016. 

 Julien vraagt hoe kaarten zullen gekregen worden voor 28 september en barragewedstrijden. 
 
Volgende vergadering Raad van Bestuur vrijdag 20/11/2015 – 19u00  
 
Verslag: Willy Corbeel 
25/09/2015. 


