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Raad van Bestuur VVB 18 maart 2016 - 19.00u
EVC Vilvoorde
EXTERN
Aanwezig:

Jean-Paul De Buysscher, Willy Corbeel, Luc Declercq, Johan
Somers, Willy Loverix, Pierre Vingerhoets, Guy Juwet, Julien Van
Brusselen, Johan Van Riet, Willy Scherrens Karin Verlinden
(verslag)
Aanwezig (zonder stemrecht): Willy Vleugels, Koen Vaneynde, Dirk Cocquyt
Inzage dossier
1. Overleg Liga
Jean-Paul brengt verslag uit: standpunten:
 Beker van België: zowel bij dames als heren CEV-ticket toekennen aan de
winnaar.
 Inschrijvingsdatum behouden op 15/05
 Transfer van SBS-spelers: gevolgen op reglementering. Huidig systeem
behouden.
 Update beachreglement
2. EVC
 Beachhal: lastenboeken opgemaakt, verstuurd naar bedrijven voor offertes,
einde april moeten offertes binnen zijn.
 Beachvelden vanaf volgende week terug openstellen.
 Paul Derkinderen: afgevaardigde bestuurder a.i. voor provincie Antwerpen
in voor RvB EVC
3. Commissieverslagen
 Geen vergaderingen meer op data DB, RvB
 LSC 01/02/2016: goedgekeurd
 Jeugdcommissie dd 02/02/2016: goedgekeurd
 Jeugdcommissie dd 17/02/2016: goedgekeurd
 LOC 08/03/2016: wedstrijden op paaszaterdag? Nog enkele in VlaamsBrabant
 Commissie promotie en communicatie 04/02/2016:
 Beachcommissie 07/01/2016:
 Beachcommissie 03/03/2016:
o organisatie B-circuit voor West-Vlaanderen: is in orde.
o Indoor beach: eerst op voorhand aftoetsen van persoon of organisatie
alvorens enquête te verspreiden
4. Verslagen
 Dagelijks Bestuur van 01/02/2016: goedgekeurd
 Dagelijks Bestuur van 15/02/2016: goedgekeurd. Julien deelt mee heel
wat commentaar gehoord te hebben over organisatie BvB: het is op het
nippertje dat show gedeelte het volleybal gedeelte overheerst;
volleytechnisch : doven van lichten tijdens time-outs en tussen de sets is
gevaarlijk voor de opwarming van de reserven ; ander lid van RvB :
lichten uit bij optredens: niet goed zichtbaar.
 Dagelijks Bestuur van 07/03/2016: ordemoties op AV: 2 bestuurders
Antwerpen, 1 bestuurder Oost-Vlaanderen, wijziging statuten.
Goedgekeurd
 Raad van Bestuur van 29/01/2016: opmerkingen: goedgekeurd
 Goedgekeurd verslag wordt op website gepubliceerd, naar commissieverantwoordelijken versturen.
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Secretaris-generaal
 Statistieken: stijgende lijn. Statistiek jeugdpercentages: vanaf eind maart en zal doorgestuurd
worden.
 Kandidatuur financieel bestuurder: Luc Declercq enige kandidaat.
 Goedkeuring ontmoetingscommissie:
o wijziging: Luc Haesen i.p.v. Marc Van Braekel. Adjunct: Eddy Degrave
o goedgekeurd, ook subcommissie
 Verantwoordelijke VVB-jeugdcommissie: kandidaten: Danny Lyssens en Jonas Verschueren.
Uitslag stemming: Danny Lyssens 11 voor. 0 stemmen voor Jonas Verschueren. Danny
Lyssens is verkozen.
 Verantwoordelijke VVB-commissie promotie en communicatie: kandidaat Filip Rossel.
o uitslag stemming: 11 uitgebracht 3 voor, 8 tegen. Kandidatuur van Filip Rossel is niet
weerhouden. Beraden op DB 21/03 en daarna werking uittekenen
 Verantwoordelijke VVB redactieraad: kandidaat Marcel Coppens. Uitslag stemming: 10 voor,
1 onthouding. Marcel Coppens is verkozen.
 Bij verkiezingen commissieverantwoordelijken personen uitnodigen, kunnen vragen gesteld
worden.
 Boetelijst: Willy geeft de wijzigingen: goedgekeurd
 Wedstrijdvergoedingen: Willy geeft overzicht voor zowel nationaal als landelijk.
o Landelijk in verslag niet vermeld. Jeugdbekerwedstrijden: van 30 naar 50. Niet
besproken in commissie en geen motivatie.
o Nationaal: dagvergoeding Europees is 85€, in Liga België is 100€. In Liga direct 80€ per
wedstrijd meer te betalen.
o is een voorstel van verantwoordelijke zelf.
o verhoging wedstrijdvergoedingen is buiten proportie. Voorstel wordt niet aanvaard
door RvB.
o Willy zal melden aan Johan Callens met opmerkingen voor landelijk en nationaal.
 Goedkeuring reglementen:
o
Jeugdorganisaties: enkel datum gewijzigd: goedgekeurd
o
U11: goedgekeurd.
o
VJCL: Willy geeft wijzigingen op. Punt 18: wedstrijdvergoeding: niet aangenomen: niet
gevraagd in commissie, is op vraag van Johan Callens.
o
VVB-competitie: Willy neemt de wijzigingen door en licht eventueel toe. Willy stuurt
besproken opmerkingen door naar Julien voor verificatie en stuurt daarna naar Gilbert.
Punten ter discussie: verder te bespreken, doorsturen voor goedkeuring naar leden RvB
o
Punten opnieuw opnemen (wedstrijdkalender vol)
 niet spelen op bekerweekend finales: vraag om jeugdwedstrijden toch ’s morgens te
laten spelen.
 wedstrijden in de provincies laten doorgaan voor weekend 24-25 september.
o
Vlaamse Beker:
 spelerslijsten: maandag terug opnemen.
o
Jeugdbeker:
 nethoogte U15 meisjes: 2m14. Guy zal navragen aan Swa. Bij wijziging: overal
aanpassen
 golden set i.p.v. gouden set
o
Volley league: Willy overloopt de wijzigingen
o
Nationaal: Julien overloopt
 Stijgen en dalen: gevolgen van invloed op ‘als 2 zakken in liga A
 Nummerplaatjes: 22 i.p.v. 18 ? beslissing: mag tot 22, moet wel volledige set
zijn.
o Beker
 Vanaf 1/8 heen en terug. Standpunt VVB, pas vanaf 01/04.
 Forfait in finale: organisatie kost meer. Vraag om te verhogen. JP zal voorstel doen.
 VVB-kalender goedgekeurd
 AV KBVBV: Willy L, Jean-Paul, Luc, Willy C, Willy S, Pierre, Johan S, Dirk, Koen als 1ste
reserve. (Karin stuurt agenda door)
 Naamwijziging: volley.vlaanderen. Discussie: veranderen vzw naam of commerciële naam.
Timing: naar augustus (start competitie, beleidsplan, …).
o
gaan provincies mee? Intentie doorgeven. Ook vzwnaam of niet.
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o
o
o
o

welke kleuren?
opletten naamswijziging vzw: grote gevolgen
als commerciële naam.
eventueel in 2 stappen: eerst commercieel, dan vzwnaam. Op DB bespreken.

Voorzitter
 Stand van zaken juridische hervorming: Jean-Paul licht toe.
Financieel bestuurder
 Jaarrekening 2015: Luc geeft uitleg a.d.h.v. document. Kunnen nog heel lichte aanpassingen
zijn.
 Procedure voor clubs met schulden
 Procedure voor creditcards.
 Bestelprocedure controle.
 Spelersvergoeding : via sociaal secretariaat.
KBVBV
 Scheidsrechterscommissie heeft gevraagd statuut beachscheidsrechter goed te keuren.
 Kan buitenlandse internationaal scheidsrechter in België fluiten: beachscheidsrechter: neen,
niet op manche in Oost-Vlaanderen. Eigen mensen niet achteruit stellen
 Champions League: Jean-Paul licht toe
 Liga A vrouwen: willen prijzen uitdelen op Proms. Zie Geert.
 Beachverhaal: bluebook is vertaald. Inschrijvingen gestart. Vergadering met spelers: 32
aanwezig.
 Jaarverslagen klaar op 10 april
Varia
 Hoe ver staat het met statuten en RIO KBVBV. Wijzigingen worden doorgestuurd
 Kampioenen gevierd op eigen provinciale viering.
Volgende vergadering Raad van Bestuur vrijdag 27/05/2016 – 19u00
Verslag: Karin Verlinden
22/03/2016.
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