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Algemene vergadering VVB vzw 
 
 
De algemene vergadering VVB vzw vond plaats in het Eurovolleycenter, 
Beneluxlaan 22 in 1800 Vilvoorde op vrijdag 27/11/2015 om 19.30u. 
 
Aanwezigen: 
* Stemgerechtigd: de provinciale afgevaardigden: 

- Antwerpen: 3 stemmen 
 Dhrn. Etienne Mertens, Patrik Laurijssen en Danny Lyssens. 
- Vlaams-Brabant: 3 stemmen 
 Dhrn. Guy Juwet, Julien Van Brusselen en Frank Desmet.  
- Limburg: 3 stemmen 
 Dhrn. Willy Loverix, Jan Martens en Luc Budenaers. 
- Oost-Vlaanderen: 3 stemmen 
 Dhrn. Luc Declercq, Pierre Vingerhoets en Dirk Cocquyt. 
- West-Vlaanderen: 3 stemmen 
 Dhrn. Johan Van Riet, Willy Scherrens en Eddy Degrave. 
- Dagelijks Bestuur: 2 stemmen 
 Dhrn. Jean-Paul De Buysscher, voorzitter; Willy Corbeel, secretaris-

generaal. 
 
* Niet-stemgerechtigd: 

- Commissieverantwoordelijken: 
 dhrn. Gilbert Moorthamer, Filip Rossel, Marcel Coppens, Herman De Rycke  
 dhr. Geert De Dobbeleer, sporttechnisch coördinator 
 dhr. Joeri Van de Wiele, coördinator recreatieve sportbeoefening 
 dhr. Paul Lagae, voorzitter klachtencommissie 
- Secretariaat: 
 mevr. Karin Verlinden (verslag). 
- Verscheidene toeschouwers.  

 
* Verontschuldigd: 

- dhr. Johan Somers, voorzitter provincie Limburg 
- dhr. Koen Hoeyberghs, coördinator topsport 
- dhr. Johan Callens, voorzitter VVB-scheidsrechterscommissie 
- dhr. Swa Depelchin, voorzitter VVB-jeugdcommissie 

 
Willy Corbeel, secretaris-generaal, geeft melding dat alvorens te starten met de 

Algemene Vergadering 1 ordemotie moet gestemd worden. Dit zal gebeuren 
na nazicht der stemgerechtigden. 

 
1. Nazicht der stemgerechtigden 

Aantal stemmen bij aanvang van de vergadering: 
Antwerpen: 3 stemmen 
Vlaams-Brabant: 3 stemmen 
Limburg: 3 stemmen 
Oost-Vlaanderen: 3 stemmen 
West-Vlaanderen: 3 stemmen 
Voorzitter 1 stem 
Secretaris-generaal 1 stem  
 Totaal: 17 stemmen 

 
Quorum bij 17 stemgerechtigde personen: 
gewone meerderheid = 9, 2/3° meerderheid = 12; geheime stemming (1/5°) = 4. 
 
 

mailto:vvb.secretariaat@skynet.be
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Algemene Vergadering VVB 27/11/2015 2 
 

 

 

2. Ordemotie ingediend door de Raad van Bestuur VVB 
Stemming over de aanvaarding van de kandidatuur financieel bestuurder VVB 
 
Betreft de ordemotie ingediend door Raad van Bestuur VVB om aanvaarding van kandidatuur van 
dhr. Luc Declercq voor de verkiezing van financieel bestuurder VVB. Secretaris-generaal heeft 
een dossier hiervan.  
 
Motivatie: 
Voor de Algemene Vergadering van 27/11 werd een kandidatuur voor financieel bestuurder VVB 
opgevraagd. De kandidaturen moesten ten laatste op 28/10/2015 op het VVB-secretariaat 
toekomen. Wegens een poststaking in die periode werd de kandidatuur van dhr. Luc Declercq, 
aangetekend verstuurd op 26/10, pas op 02/11 afgeleverd. 
 
Willy Corbeel 
Secretaris-generaal 
 
Uitslag stemming, via handopsteking, over het aanvaarden van de kandidatuur: 
Antwerpen: 3 voor; Vlaams-Brabant: 3 voor; Limburg: 3 voor; Oost-Vlaanderen: 3 voor; West-
Vlaanderen: 3 voor; voorzitter: voor; secretaris-generaal: voor.  
Unaniem goedgekeurd met 17 stemmen voor. 
 
 

3. Welkomstwoord door dhr. Jean-Paul De Buysscher, voorzitter 
Dames en Heren,  
in naam van de VVB heet ik U allen welkom op deze Algemene Vergadering van de VVB.  
En in het bijzonder verwelkom ik hier:  
- de bestuurders van de VVB en het EVC  
- de voorzitters van de VVB-commissies, 
- de coördinatoren van de VVB,  
- de afgevaardigden van de provincies.  
 
Voor deze AV zijn verontschuldigd :  
- dhr. Johan Somers, voorzitter van het PK Limburg wegens een opdracht als commissaris in de 

wedstrijd Maaseik-Roeselare 
- dhr. Swa Depelchin, voorzitter van de jeugdcommissie VVB 
- dhr. Johan Callens, voorzitter van de scheidsrechterscommissie VVB 
 
Geachte vergadering, op sportief vlak heeft het afgelopen jaar ons alweer verwend. Bij de mannen 
mochten we genieten van een succesrijke campagne in de World League met als toetje de final 
four in Bulgarije terwijl onze Yellow Tigers hun plaats konden behouden in de hoogste reeks van 
de World Grand Prix, een competitie waarin alle toplanden van de wereld aan deelnemen. En 
alsof dit nog niet genoeg was namen onze beide nationale teams ook nog deel aan de Europese 
Spelen in Baku. We blikken eveneens met fierheid terug op een meer dan geslaagde organisatie 
van het EK bij de vrouwen in Antwerpen waar we de halve finales net niet haalden maar met een 
eervolle 6de plaats het tornooi verlieten. Ook de Red Dragons kunnen terugblikken op een eervolle 
9de plaats op het EK in Bulgarije. Ik wil hierbij beide teams, de sportieve omkadering, de 
bedienden van de VVB en de vele vrijwilligers namens de VVB van harte feliciteren voor de 
geleverde inspanningen want deze fantastische resultaten konden enkel bereikt worden mits de 
doorgedreven inspanningen van de ganse volleybalfamilie.  
 
De tijd staat niet stil want de voorbereiding voor de volgende campagne is ook al gestart: door de 
puike resultaten van onze nationale teams  verstevigden zowel de Red Dragons als de Yellow 
Tigers hun plaats op de Europose ranking zodat zij in januari deelnemen aan de kwalificatie-
tornooien voor de Olympische Spelen. Ook hier duimen we voor onze nationale teams. Uiteraard 
ligt bij de federatie dan ook de uitdaging om alles in het werk te stellen om deze sportieve 
uitdagingen te kunnen aangaan. 
 
Een ander segment dat dit jaar een boost kreeg, was ongetwijfeld het beachvolleybal. Voor het 
eerst in de geschiedenis nam de VVB een professioneel beachteam aan, organiseerde het een 
WEVZA-beachtornooi U17 en nam het de organisatie van het nationaal beachcicruit in eigen 
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handen met als apotheose de finales in Knokke, waar we een puike en fel gesmaakte organisatie 
neerzetten. Ook aan allen die hieraan meewerkten van harte proficiat.  
 
In de VVB hebben we echter nog meer om handen. Zo zijn er in het afgelopen jaar een aantal 
projecten gestart om de federatie dichter bij de clubs te brengen. Ik verwijs hier naar het aanwerven 
van twee halftime jeugdconsulenten, die na enkele maanden opleiding op kruissnelheid beginnen 
mee te draaien in de werking naar de clubs toe. Ook het jeugdsportfonds kende een groot succes 
en last but not least het volley@school-project dat in zijn eerste editie een groot succes mag 
genoemd worden. Uiteraard zullen die projecten ook in 2016 verdergezet worden maar de grote 
uitdaging voor het volgende kalenderjaar wordt ongetwijfeld de voorbereiding op het nieuwe decreet 
waarin tal van wijzigingen komen naar subsidiëring toe. Het zal kwestie zijn van ons voor te bereiden 
naar een vernieuwende werking waarbij we kort op de bal spelen en gewapend zijn om nog 
professioneler te kunnen fungeren in een snel wijzigend sportlandschap.  
 
Koken kost geld en dat wordt je straks allemaal in geuren en kleuren uitgelegd door onze 
financieel bestuurder ad interim, die ik bij deze wil bedanken en feliciteren voor de geleverde 
inspanningen om in zo’n kort tijdsbestek zich in te werken in het financieel reilen en zeilen van de 
VVB. Hij zal ons straks een duidelijk overzicht brengen van het voorstel tot begroting 2016. Luc 
bedankt daarvoor ! 
 
Geachte vergadering, dat is het wat ik jullie wou meegeven en ik zou nu willen over gaan tot de 
orde van de dag.  
 
Dank u 
Jean-Paul De Buysscher,  
voorzitter VVB  
 

4. Goedkeuring begroting 2016 
Dhr. Luc Declercq, financieel bestuurder a.i., geeft toelichting hoe de begroting opgemaakt werd 
aan de hand van de bundel PowerPointpresentatie:  
Werkwijze: 
 rondvraag input van budgetten bij de verantwoordelijken van bepaalde budgetten en/of 

commissies 
 informatie wordt centraal beheerd in “dropbox” (info altijd en overal toegankelijk voor de leden 

van de werkgroep) 
 bespreking van de ontvangen inputs: 

o oplijsten van vragen en opmerkingen 
o contacten/meetings waar en wanneer nodig 
o toetsing aan de gegevens in de boekhouding voor de meeste posten 

 samenbrengen van de informatie in een standaardtemplate, waarbij 2 grote delen uitspringen, 
nl. Topsport en VVB-algemeen.  

 consolidatie van de budgetten in een globaal overzicht (samenvatting) 
Methodologie: 
 kasplanning: 

o kasontvangsten en kasuitgaven 
o wijkt in principe af van resultatenprognose 

 voornaamste afwijkingen: afschrijvingen, provisies 
 beperkt voor wat het VVB budget betreft 

 opdeling budget in grote blokken (in principe volgens de gecontacteerde personen) met één 
tabblad per blok in het overzicht 

 directe uitgaven en Directe inkomsten: 
o direct: rechtstreeks en ondubbelzinnig toewijsbaar aan een bepaald blok (geen arbitraire 

verdeelsleutel nodig) 
 => toegewezen aan het betrokken blok 

o indirect: hebben betrekking op de algemene werking of dekken meerdere blokken 
 => toegewezen aan VVB Algemeen 

o neutraal voor het globale budget 
 ruilsponsoringen: 

o geen kas “in” of “uit” en dus niet meegenomen (of als “Pro Memorie”) 
o aparte oplijsting wel nodig en nuttig 
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 BTW: 
o BTW op inkomsten -> door te storten, dus bedragen exclusief BTW 
o BTW op uitgaven -> slechts beperkt recupereerbaar (verhoudingsgetal), niet recupereerbare 

BTW in principe mee in kosten genomen (74% van het BTW-bedrag) 
 
Conclusies – Aandachtspunten: 
 een budget is en blijft altijd een raming naar best vermogen op basis van een aantal 

hypotheses. Een budget evolueert, vooral voor Topsport en organisaties 
 inkomsten zijn moeilijker te ramen dan uitgaven, zeker als er tussen de opmaak van het budget 

en het “event” nog een geruime periode ligt. 
 voor bepaalde blokken werken we met scenario’s of vorken 
 bepaalde blokken kunnen of moeten nog verder verfijnd worden en de uiteindelijke beslissing 

erover kan indien nodig gedelegeerd worden naar de raad van bestuur 
 een opvolging van de budgetten met een tussentijdse rapportering is essentieel om de evolutie 

te kunnen volgen. Hiervoor zal gebruikt gemaakt worden van: 
o nieuw analytisch plan, is af en is in test (i.s.m. SBB) 
o rapportering is in uitwerking 

 
Luc Declercq overloopt de cijfers per domein en samenvatting a.d.h.v. de bundel budgetopmaak: 
 

VVB Budgetopmaak 2016 
   

Samenvatting 
  

17/11/15 

    Resultaat - Basisscenario Topvolley 

      Aard Bedragen 

  Inkomsten Uitgaven Saldo 

Topsport 2.276.127,53 € 2.741.023,00 € -464.895,47 € 

VVB Algemeen 1.962.738,15 € 1.431.610,23 € 531.127,92 € 

Finale Beker van België  242.250,00 € 175.000,00 € 67.250,00 € 

Budget: EK Kwalificatie  189.390,16 € 288.806,11 € -99.415,95 € 

BK Beach - Manches 73.200,00 € 83.219,00 € -10.019,00 € 

BK Beach - Masters 90.000,00 € 109.916,40 € -19.916,40 € 

Ontmoetingscommissie 6.500,00 € 32.775,00 € -26.275,00 € 

Jeugdcommissie 0,00 € 6.075,08 € -6.075,08 € 

Scheidsrechterscommissie 0,00 € 13.910,00 € -13.910,00 € 

Prioriteitenbeleid 30.000,00 € 36.000,00 € -6.000,00 € 

Budget: Volley@school 11.800,00 € 69.000,00 € -57.200,00 € 

Innovatief project 35.000,00 € 75.000,00 € -40.000,00 € 

Promotie & Communicatie 0,00 € 2.877,20 € -2.877,20 € 

VVB-Beachcommissie 5.575,00 € 23.910,00 € -18.335,00 € 

Totaal: 4.922.580,84 € 5.089.122,02 € -166.541,18 € 

    Resultaat - Bijkomende scenario's 

  
    Kwalificatie voor de OS (Senioren) en Final Rounds 
(Junioren) na alle tornooien te hebben gespeeld 

 

-747.239,88 €  

    
Uitschakeling OS (Senioren) en Final Rnds (Junioren) in 
de eerste fase met behoud stages & training andere fases 

 

-479.701,88 €  

 
VVB-commissies zijn werkende commissies en hebben weinig of zelfs geen inkomsten. 
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Voorstel aan de Algemene Vergadering: 
Goedkeuring van het budget zoals het werd opgemaakt en toegelicht met in acht name van 
volgende modaliteiten: 
 De provisies voorzien binnen Topsport (2 x 25.000) zijn niet automatisch verworven, de 

uiteindelijke benutting vereist een akkoord van het dagelijks bestuur; 
 Het budget van de nationale selectiewerking “beach” dient verder afgetoetst te worden en een 

degelijk kader dient te worden uitgewerkt (eerste meeting in principe op 3 december); 
 Het budget wordt afgetopt voor topsport het basisscenario gecorrigeerd met scenario 2 (Bloso). 

De evolutie van het basisscenario naar het scenario twee die in elke fase gevalideerd te 
worden door het dagelijks bestuur. 

 De budgetten zijn opgemaakt op basis van huidige prijzen van het EVC (infrastructuur/food & 
drinks). Begin 2016 zullen de prijzen worden aangepast en zullen ze in het budget worden 
verrekend 

 Het budget houdt nog geen rekening met het opvangen van eventuele tekorten in de exploitatie 
van de te bouwen beachhal. Dit dient het voorwerp uit te maken van een aparte beslissing 
(bouwvergunning in aanvraag, offertes nog te ontvangen, financieel plan nog op te maken). 

 Een eventuele tussenkomst in organisaties waarbij de VVB niet de hoofdorganisator is, werd 
(nog) niet opgenomen in het budget. Eventuele tussenkomsten dienen te worden voorgelegd 
aan de raad van bestuur. 

 
De voorgestelde begroting werd besproken, bestudeerd en bediscussieerd op de RvB met al de 
financiële vertegenwoordigers uit de provincies. Bijsturingen zullen zeker nog nodig zijn.  
 
Luc Declercq wil tenslotte een woord van dank richten aan allen die input aangebracht hebben en 
zich vrij hebben gemaakt voor meetings om de informatie te bespreken. Ook de collega’s en de 
mensen van SBB voor hun ondersteuning. 
  
Er mogen nog vragen gesteld worden.   
Bij de bundel PowerPointpresentatie staan de bedragen van de ‘resultaat bijkomende senario’s’ 
omgewisseld t.o.v. de bundel VVB-budgetopmaak. Welke is correct? Deze van de bundel 
budgetopmaak. 
 
Na het beantwoorden van de gestelde vragen komt het tot volgende stemming: 
Antwerpen: 3 voor; Vlaams-Brabant: 3 voor; Limburg: 3 voor; Oost-Vlaanderen: 3 voor; West-
Vlaanderen: 3 voor; voorzitter: 1 voor; secretaris-generaal: 1 voor. 
Totaal: 17 stemmen voor. De begroting 2016 is unaniem aanvaard.  
 
 

5. Verkiezing financieel bestuurder VVB 
Er wordt overgegaan tot de geheime stemming ‘verkiezing financieel bestuurder’ met als kandidaat 
dhr. Luc Declercq. 
 
Uitslag geheime stemming: 
16 stemmen voor, 1 onthouding 
(stemopnemers: dhrn. Gilbert Moorthamer en Herman De Rycke). 
 

Dhr. Luc Declercq wordt verkozen als financieel bestuurder VVB. Vermits onthouding als niet-
geldige stem telt met unanimiteit van stemmen.  
 
 

6. Bekrachtiging Bestuurder Limburg 
Hierna wordt overgegaan tot geheime stemming voor de bekrachtiging van dhr. Johan Somers als 
afgevaardigde Limburg voor de Raad van Bestuur. 
 
Uitslag geheime stemming: 
14 stemmen voor; 3 stemmen tegen 
(stemopnemers: dhrn. Joeri Van de Wiele en Paul Lagae). 
 
Dhr. Johan Somers wordt met meerderheid van stemmen bekrachtigd als afgevaardigde 1ste 
bestuurder voor Limburg voor de Raad van Bestuur VVB.  
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7. Voorstellen en interpellaties 
Er zijn geen voorstellen en interpellaties ontvangen 
 
 

8. Slottoespraak door de voorzitter 
Dames en Heren, 
Alvorens deze Algemene Vergadering te besluiten had ik graag nog het personeel van de VVB 
bedankt. Ook een welgemeende dank aan de commissies van de VVB voor de inzet en het vele 
werk dat gepresteerd is.  
 
Verder vermeld ik hier ook nog dat we vanuit het CEV felicitaties mochten ontvangen voor onze 
organisatie van het EK in Antwerpen 
 
En jullie allen wens ik nogmaals te bedanken voor jullie komst en vooral voor jullie constructieve 
medewerking.  
 
Voor straks wens ik jullie een behouden thuiskomst, maar eerst nodig ik jullie allen uit voor een 
hapje en een drankje in het restaurant hierboven, dat vanaf nu de naam ‘George’ kreeg. 
  
Bedankt !  
 
Jean-Paul De Buysscher 
Voorzitter VVB 
 


