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Raad van Bestuur VVB 20 november 2015 - 19.00u 
EVC Vilvoorde 

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

Georges Declercq (vervanging voor Etienne Mertens), Patrik 
Laurijssen, Johan Somers, Willy Loverix, Pierre Vingerhoets, Guy 
Juwet, Johan Van Riet, Willy Scherrens  

Verontschuldigd: Etienne Mertens, Julien Van Brusselen, Karin Verlinden 
 
Inzage dossier 
 
1. E.V.C.   

 Beachhal: Guy brengt verslag uit van de stand van zaken. Bouwaanvraag is 
binnen (maximale bebouwing gevraagd). Alles wordt voorbereid om 
lastenboeken te maken die dan zullen worden verstuurd. Indien iemand 
kandidaten kent zijn deze welkom bij Guy. Als die binnen zijn komt alles 
naar RvB voor beslissingen. 

 Guy geeft bezettingscijfers hotel mee: prognose einde jaar is ook heel 
positief. 

 Nieuwe commerciële naam: Eurovolleycenter blijft voor sportieve. WG 
Morgan wordt naam van hotel en vergaderzalen. George wordt nieuwe 
naam van restaurant en cafetaria. Implementatie is bezig. Nieuwe website. 
Spandoek buiten met nadruk op hotel 

 

2. Verslagen 

 Commissieverslag promotie en communicatie van 22 oktober 2015: 
goedgekeurd 

 DB van 21 september 2015: goedgekeurd 
 DB van 5 oktober 2015: goedgekeurd 
 DB van 19 oktober 2015: goedgekeurd 

 DB van 02 november 2015:  
- Antwerpen is kandidaat organisatie WEVZA tornooi 
- Schulden MSC: zouden algemeen forfait hebben gegeven: Antwerpen 

bezorgt ons een formeel document hierover 
 RVB van 25 september 2015: gemaakte opmerkingen: probleem 

transgender is opgelost door beslissing FIVB - mag bij heren spelen 
 

3. Secretaris-Generaal 

 Statistieken worden overlopen 

 De Raad van Bestuur herbevestigt de Secretaris-Generaal als 
gedelegeerde (zoals vermeld in Statuten Hoofdstuk 3 Artikel 4) vanuit DB, 
RVB en AV. 

 Samenstelling VVB-scheidsrechterscommissie: goedgekeurd zoals 
voorgelegd op RvB: vervanging secretaris = Frank Evers 

 Aanbesteding jeugdeindronden 2015-2016: West-Vlaanderen, Antwerpen 
en Limburg meldden zodra vastgelegd 

 Uitspraak klacht Luc Pepels : wordt toegelicht 

 Wedstrijdcommissarissen: de aanwezige commissarissen delegeren het DB 
om een gesprek te hebben met Johan Callens over de administratie van de 
aanduidingen en de inhoud van het verslag 
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4. Voorzitter  

 Meldt een afsluitende vergadering van juridische hervormingsgroep op 2 december 2015. 
Daarna zal een vergadering doorgaan van commissie statuten en reglementen om de 
teksten te bespreken en eventueel goed te keuren. Daarna zal werkgroep in de provincies 
pijnpunten moeten oplossen en dit moeten implementeren. Bedoeling is nog van start te 
gaan met nieuwe vorm vanaf volgende competitie. In West-Vlaanderen moeten bepaalde 
reglementen worden aangepast en dat moet in februari. 

 Kort verslag over intercellenvergadering i.v.m. nieuwe decreet 
 

5. KBVBV 

 Gesprek met afgevaardigden van de Liga: over samenwerking, werking en afbakening van 
grenzen 

 Geen verdere punten te melden 
 

6. Varia 

 Antwerpen: aantal scheidsrechters bij U17 jongens: liefst twee. Is wel zo bij VJCL. Graag 
gelijkschakelen. Wat met reglement ? 

 Pierre Vingerhoets: bestuurlijk reglement nakijken: vraagt opmerkingen van Voorzitter en 
anderen. Vraagt actie in dit verband om hieraan te kunnen werken 

 Johan Van Riet: vergoedingen scheidsrechters VJCL: verwarrende communicatie over juiste 
bedrag maar het is rechtgezet 

 Guy Juwet: vraag van commissievoorzitters om terug extern verslag van RvB te krijgen. Ok 
om naar alle commissievoorzitters te sturen. 

 Willy Corbeel: vraagt afgevaardigden AV van Brabant en Limburg 
 

7. Financiën 

 Tussentijdse resultaatrekening eind september: werd meegedeeld. Luc bespreekt en geeft 
ook prognose naar einde jaar. Bespreekt ook resultaten Beker van België, Wold League en 
EK Dames.  

 Luc meldt ook dat er regelmatige en snellere rapportering zal komen. In samenwerking met 
SBB. Er komt ook een nieuwe analytische boeking die nu getest wordt zodat ook 
budgetopmaak en boekingen op dezelfde manier zullen gepresenteerd worden. 

 Budget 2016: Luc bespreekt het voorstel dat zal worden voorgelegd op de AV van 27 
november 2015. Zal op server gezet worden na goedkeuring. 

 
Volgende vergadering Raad van Bestuur vrijdag 29/01/2016 – 19u00  
 
Verslag:  
Willy Corbeel 
20/11/2015. 


