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Raad van Bestuur VVB 29 januari 2016 - 19.00u 
EVC Vilvoorde 

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

Etienne Mertens, Patrik Laurijssen, Johan Somers, Willy Loverix, 
Dirk Cocquyt, Pierre Vingerhoets, Guy Juwet, Julien Van Brusselen, 
Johan Van Riet, Willy Scherrens  

Verontschuldigd: Karin Verlinden 
Uitgenodigd voor ‘juridisch reglement’: Toon Sorgeloos, Joris Verstraeten 
Uitgenodigd voor ‘competitiehervorming’: Swa Depelchin, Gilbert Moorthamer, 

Johan Callens (verontschuldigd) 
 
Inzage dossier 
 
1. Competitiehervorming: presentatie door Johan Van Riet 

 Johan Van Riet (als leider van dit project) geeft aan de hand van een 
powerpointpresentatie (die zal worden doorgestuurd) een overzicht hoe er 
tewerk zal gegaan worden. De powerpoint bevat ook allerhande basisinfo 
waarmee moet rekening gehouden worden. 

 Als belangrijk werd aangehaald dat de provincies op dezelfde wijze zouden 
moeten werken en samen het beleidsplan van de VVB zouden moeten 
uitvoeren. 

 Input wordt gegeven door verschillende personen. Johan zal dit project leiden 
maar iedereen moet zich geroepen voelen om info te geven en mee te werken. 

 

2. Juridisch reglement: verduidelijking door Toon Sorgeloos en Joris Verstraeten 
 Jean Paul schetst de historiek van de totstandkoming van het nieuwe VVB 

juridisch reglement. Een werkgroep heeft een tekst van nieuw juridisch 
reglement uitgewerkt. Deze tekst werd reeds besproken in de commissie 
Statuten en Reglementen (samengesteld door de provinciale voorzitters en 
VVB voorzitter). 

 Toon Sorgeloos verduidelijkt de gevolgde werkwijze en samenstelling van 
de werkgroep. Hij licht ook de filosofie van de nieuwe werking toe en hoe 
deze tot stand is gekomen. 

 De RvB keurt de tekst van het nieuwe juridisch reglement goed zoals het nu 
voorligt met invoering vanaf volgend seizoen. Indien toch nog opmerkingen 
kunnen deze nog worden opgenomen op een volgende raad van bestuur.  

 Toon krijgt mandaat voor de verdere implementatie van deze werking: 
timing, planning, afspreken met provincies, zoeken naar geschikte mensen, 
enz. Hij contacteert de PK’s. 

 
3. EVC/beachhal 

a. Beachhal: bouwaanvraag is goedgekeurd en aanvraag hangt uit. Geburen 
worden aangeschreven. Lastenboeken worden nu vervolledigt. Mogelijk 
tegen RvB maart offertes. 

b. EVC: 
 Nieuw spandoek met nieuwe naam van hotel en restaurant tegen gevel 
 Als gevolg van naamwijziging zal er een promotiecampagne worden 

opgestart 
 Financieel resultaat 2015: operationeel positief resultaat van 35000 euro. 
 

4. Verslagen 
a. Julien vraagt dat verslagen onmiddellijk na het toekomen op het 

secretariaat zouden worden doorgestuurd naar de leden van de RvB. 
b. Commissieverslag LSC 09/11/2015: goedgekeurd 
c. Commissieverslag LOC 16/11/2015: goedgekeurd 
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b. Commissieverslag LOC 11/01/2016: goedgekeurd 
Antwerpen merkt op dat er competitieweekends in verlofperiodes vallen: herfst-, paas- en 
krokusverlof, waar clubs vragen hier uit weg te blijven 

c. Commissieverslag jeugdcommissie 25/11/2015: goedgekeurd 
d. Commissieverslag jeugdcommissie 10/01/2016: goedgekeurd 
e. Commissieverslag beachcommissie 05/11/2015: goedgekeurd 
f. Commissieverslag promotie en communicatie 03/12/2015: goedgekeurd 
g. DB 16/11/2015: goedgekeurd 
h. DB 07/12/2015: goedgekeurd 
i. DB 21/12/2015: goedgekeurd 
j. DB 04/01/2016: goedgekeurd 
k. RVB 20/11/2015: goedgekeurd 
 

5. Secretaris-generaal 
a. Statistieken worden uitgedeeld 
b. Organisatoren jeugdkampioenschappen zijn in alle provincies gekend en zijn goedgekeurd 
c. Samenstelling beachcommissie goedgekeurd zoals voorliggend 
d. Dirk Cocquyt wordt voor Oost-Vlaanderen aanvaardt als lid van de RvB zonder stemrecht 
e. Ere-scheidsrechters worden goedgekeurd 
f. Lijst data vergadering wordt goedgekeurd 
g. Guy zal uitwerking decreet op organisatorisch vlak coördineren. Geert en Karin leiden 

opstellen beleidsplan 
h. RvB is akkoord om kandidaturen voor jeugdverantwoordelijke op te vragen voor de RvB van 

maart met vermelding van infunctietreding op 1 juni 2016 
  

6. Voorzitter  
a. Refereert naar nieuw juridisch reglement 
b. Brengt verslag uit van de RvB KBVBV 

 Schema play-offs zal worden vastgesteld na heenronde reguliere competitie 
 Julien meldt dat play-offs seizoen 2015-2016 die goedgekeurd werd mogelijk zal moeten 

gewijzigd worden wegens verschillende ploegen die nog actief zijn in de Europese bekers 
 Problematiek van spelen in twee clubs wordt besproken: wat met SBS spelers. Wordt 

uitgezocht 
 Nieuwe beheerder bij Liga H: Rudy Brison 
 Liga Dames werd vertegenwoordigd door Luc Deroo i.p.v. Guy Seeuws die om  

gezondheidsredenen niet kan zetelen.  
 

7. Financiën 
a. Luc informeert over het geval van achterstallige betaling van speelster van AIF. Schuld wordt 

gerecupereerd via een afbetalingsplan 
b. Luc overloopt lijst met uitstaande schulden en leveranciers. In verband met inning zal na 

verloop van tijd een deurwaarder worden ingeschakeld. 
c. Luc geeft een eerste inschatting van het resultaat van 2015. 
 

8. Varia 
a. Willy Loverix vraagt statistiek 5 op de RVB i.p.v. de huidige statistiek. Willy vraagt deze 

statistiek 5 door te sturen naar alle leden van de RVB. Daarna volgt beslissing. 
 

Volgende vergadering Raad van Bestuur vrijdag 18/03/2016 – 19u00  
 

Verslag: Willy Corbeel 
01/02/2016. 


