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De Algemene Vergadering VVB vzw vond plaats in het Eurovolleycenter,
Beneluxlaan 22 in 1800 Vilvoorde op vrijdag 25/03/2016 om 19.30u.
Alvorens de algemene vergadering te starten vraagt de secretaris-generaal
aan de Algemene Vergadering enkele ordemoties te aanvaarden. Na nazicht
van de stemgerechtigden zal jullie toelating gevraagd worden om het
jaarverslag van de vereniging 2015 in zijn geheel goed te keuren en 4
ordemoties betreffende agendawijziging onder punt 2, nl. wijziging statuten,
bekrachtiging van 2 bestuurders voor Antwerpen en 1 bestuurder voor OostVlaanderen.
Aanwezigen:
* Stemgerechtigd: de provinciale afgevaardigden:
- Antwerpen: 3 stemmen
Dhrn. Paul Derkinderen, Danny Lyssens, Luc Haesen.
- Vlaams-Brabant: 3 stemmen
Dhrn. Julien Van Brusselen, André Rondou, Frank Desmet.
- Limburg: 3 stemmen
Dhrn. Johan Somers, Willy Loverix, Luc Budenaers.
- Oost-Vlaanderen: 3 stemmen
Dhrn. Dirk Cocquyt, Pierre Vingerhoets, Marc Biebauw.
- West-Vlaanderen: 3 stemmen
Dhrn. Johan Van Riet, Eddy Degrave, Norbert Verlinde.
- Dagelijks Bestuur: 3 stemmen
Dhrn. Jean Paul De Buysscher, voorzitter; Willy Corbeel, secretaris-generaal;
Luc Declercq, financieel bestuurder.

Met de steun van
SPORT.VLAANDEREN
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* Niet-stemgerechtigd:
- Commissieverantwoordelijken:
Gilbert Moorthamer, Swa Depelchin, Johan Callens, Herman De Rycke,
Marcel Coppens,
Paul Lagae, voorzitter klachtencommissie
dhr. Koen Hoeyberghs, topsportcoördinator
dhr. Geert De Dobbeleer, sporttechnisch coördinator
-

Fédération
Internationale
de volleyball

Confédération
Européenne
de Volley-ball

Secretariaat:
mevr. Sarah Leclercq (SSB-boekhoudster) en Karin Verlinden (verslag).
- Verscheidene toeschouwers.
* Verontschuldigd:
- dhr. Willy Vleugels, bestuurder en voorzitter Antwerpen
- dhr. Guy Juwet, bestuurder en voorzitter Vlaams-Brabant
- dhr. Joeri Van de Wiele, coördinator recreatie
- dhrn. Paul Buyle, Luc Vanaverbeke, Filip Rossel, commissievoorzitters
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
Financieel bestuurder 1 stem
Totaal:
18 stemmen
Quorum bij 18 stemgerechtigde personen:
gewone meerderheid = 10, 2/3° meerderheid = 12; geheime stemming (1/5°) = 4.

2. stemming ordemoties, ingediend door de Raad van Bestuur VVB
1. Ordemotie: jaarverslag in geheel goedkeuren
Pierre Vingerhoets, bewaker van statuten en reglementen, merkt op dat deze ordemotie
ingaat tegen eigen statuten.
Vermits punt als ordemotie werd aangebracht, kan erover gestemd worden.
Hierna wordt overgegaan tot de stemming (met handopsteking).
Uitslag stemming: Antwerpen: 3 voor; Vlaams-Brabant: 2 voor, 1 tegen; Limburg: 3 voor;
Oost-Vlaanderen: 3 tegen; West-Vlaanderen: 3 tegen; voorzitter: voor; secretarisgeneraal: voor; financieel bestuurder: voor. Totaal: 11 stemmen voor, 7 stemmen tegen.
Jaarverslag vereniging zal in zijn geheel gestemd worden.
2. 4 ordemoties agendawijziging:
a. na welkomstwoord voorzitter zou wijziging statuten aan de orde komen
Hierna wordt overgegaan tot de stemming (met handopsteking).
Uitslag stemming: Antwerpen: 3 voor; Vlaams-Brabant: 3 voor; Limburg: 3 voor; OostVlaanderen: 3 voor; West-Vlaanderen: 3 voor; voorzitter: voor; secretaris-generaal:
voor; financieel bestuurder: voor. Totaal: 18 stemmen voor.
b. na verkiezing financieel bestuurder zouden volgende bestuurders bekrachtigd worden
i. afgevaardigde Antwerpen (1ste bestuurder en voorzitter) als lid RvB VVB
bekrachtigen door Algemene Vergadering
Hierna wordt overgegaan tot de stemming (met handopsteking).
Uitslag stemming: Antwerpen: 3 voor; Vlaams-Brabant: 3 voor; Limburg: 3 voor;
Oost-Vlaanderen: 3 voor; West-Vlaanderen: 3 voor; voorzitter: voor; secretarisgeneraal: voor; financieel bestuurder: voor. Totaal: 18 stemmen voor.
ii. afgevaardigde Antwerpen (2de bestuurder) als lid RvB VVB bekrachtigen door
Algemene Vergadering
Hierna wordt overgegaan tot de stemming (met handopsteking).
Uitslag stemming: Antwerpen: 3 voor; Vlaams-Brabant: 3 voor; Limburg: 3 voor;
Oost-Vlaanderen: 3 voor; West-Vlaanderen: 3 voor; voorzitter: voor; secretarisgeneraal: voor; financieel bestuurder: voor. Totaal: 18 stemmen voor.
iii. afgevaardigde Oost-Vlaanderen (1ste bestuurder en voorzitter a.i.) als lid RvB VVB
bekrachtigen door Algemene Vergadering
Hierna wordt overgegaan tot de stemming (met handopsteking).
Uitslag stemming: Antwerpen: 3 voor; Vlaams-Brabant: 3 voor; Limburg: 3 voor;
Oost-Vlaanderen: 3 voor; West-Vlaanderen: 3 voor; voorzitter: voor; secretarisgeneraal: voor; financieel bestuurder: voor. Totaal: 18 stemmen voor.
3. Welkomstwoord door dhr. Jean-Paul De Buysscher, voorzitter
Geachte dames en heren,
Namens de raad van bestuur VVB wens ik u allen van harte welkom op de Algemene
Vergadering van de VVB. Het is me een waar genoegen hier te mogen verwelkomen
- mijn collega’s uit de raad van bestuur van de VVB ,
- de commissievoorzitters van de VVB,
- de coördinatoren en het personeel van de VVB,
- en u allen, dames en heren, van harte welkom.
Voor deze Algemene Vergadering zijn verontschuldigd :
- dhr. Willy Vleugels, bestuurder en voorzitter Antwerpen
- dhr. Guy Juwet, bestuurder en voorzitter Vlaams-Brabant
- dhr. Joeri Van de Wiele, coördinator recreatie
- dhrn. Paul Buyle, Luc Vanaverbeke, Filip Rossel, commissievoorzitters
Alvorens over te gaan tot de dagorde van deze Algemene Vergadering hou ik er aan een
minuut stilte te vragen voor de slachtoffers van de recente aanslagen in Zaventem en in Brussel.
Als inleiding voor deze Algemene Vergadering is het wenselijk even in vogelvlucht terug te
blikken op het afgelopen kalenderjaar. En laat ons beginnen met een kort overzicht van de
prestaties van onze nationale ploegen.
Traditioneel starten we met de dames :
- In de Grand Prix zijn onze Yellow Tigers er in geslaagd hun plaats te behouden in de
hoogste groep wat een hele prestatie is op zich.

- Als voorbereiding op het EK namen we met succes deel aan de 1ste Europese Spelen in Baku.
- Tot slot kijken we met fierheid terug op het EK dat we samen met Nederland organiseerden
in de Lotto Arena. Een knappe 6de plaats was ons deel.
Bij de Red Dragons mochten we ook schitterende prestaties optekenen :
- Ook hier mogen we terecht fier zijn op de prestaties van onze nationale mannenploeg. In
de World League behouden we ook ons plaatsje bij de absolute wereldtop. Net zoals bij de
dames zullen we ons team echter niet zien aantreden in eigen land. Dit jaar dus geen eigen
organisatie voor Grand Prix en World League in België.
- In Baku kregen enkele jongeren de kans kennis te maken met een toptornooi gezien de
Europese Spelen en de World League mekaar overlapten
- Tot slot speelden onze mannen nog een knap EK in Bulgarije met beklijvende wedstrijden
die echter op het nippertje niet in prijzen omgezet konden worden.
Vorig jaar stak België ook zijn neus aan het internationale beach-venster. Zo werd ons
nationaal beach-team Koekelkoren-Van Walle met steun van de federatie het internationaal
circuit ingestuurd. Onze jongens deden het meer dan voortreffelijk en stegen met grote
stappen voorwaarts in de internationale ranking. Dit jaar wordt ongetwijfeld het jaar van de
bevestiging. Verder werden zowel bij de dames als bij de heren de finales bereikt van de
Continental Cup, finales die in de maand juni van 2016 zullen betwist worden. De winnaar van die
Continental Cup verwerft nog een ticket voor de Olympische Spelen in Rio aanstaande zomer.
Bij de jeugd haalden we vorig jaar wel prijzen. Onze Young Yellow Tigers kwamen met een
bronzen plak terug van het EK.
Maar naast al deze schitterende resultaten, die uitvoerig de aandacht kregen op radio,
televisie en in de geschreven pers, gonsde ook de VVB van activiteiten.
- Zo werd in liga B zowel bij de mannen als bij de vrouwen de e-score ingevoerd en is het de
bedoeling om in 2016 dit ook in eerste nationale mannen in te voeren.
- De apotheose van het Jeugdsportfonds kreeg zijn beslag tijdens alweer een schitterende
organisatie van de Beker van België in het Sportpaleis van Antwerpen.
- In het voorbije jaar gingen we door op ons elan om aan de basis de instroom te versterken.
Ook het afgelopen jaar heeft die trend zich doorgezet en zo konden we onlangs op onze
teller een nieuw duizendtal inschrijven namelijk dat van de 47.000 leden. We zijn ervan
overtuigd dat het jongste initiatief Smashvolley genaamd hier ongetwijfeld een stimulator
voor geweest is.
Tot dusver een greep uit de werking van de federatie het afgelopen jaar. 2016 wordt alweer
een jaar vol uitdagingen, niet alleen sportief maar ook organisatorisch. Als eigen organisaties
staan dit jaar naast de Beker van België, de Volleyproms, het nationaal beachkampioenschap
met de finales in Knokke ook nog het kwalificatietornooi EK voor zowel mannen als vrouwen
dat in Antwerpen zal georganiseerd worden. Een hele klus die ook vorig jaar door het
organisatieteam van de VVB met brio uitgevoerd werd.
Het bestendigen van de instroom met de nadruk op de instroom bij de jongens is weer onze
topprioriteit. De Jeugd Champions League, Volley@School en Smashvolley moeten daar bij
helpen.
In het beachgebeuren zijn er in 2016 alweer grote uitdagingen die op ons afkomen. Naast de
volledige organisatie van het Nationaal Beach-kampioenschap zal in 2016 naast een A-circuit
ook een B-circuit georganiseerd worden. Een B-circuit dat de brug moet slaan tussen beach
op nationaal en provinciaal niveau.
Verder worden in 2016 de plannen voor een gefundeerde competitiehervorming op stapel.
Ook de juridische hervorming is klaar voor implementatie en we hopen hiermee te kunnen
landen voor de start van de volgende competitie.
Wat ons echter ook meer dan wakker houdt is het nieuw decreet dat van start gaat op 1
januari 2017 en waarin de subsidiëring totaal verandert. Samen met het opstellen van een
nieuw beleidsplan voor 2016-2020 worden dit de prioriteiten op organisatorisch vlak.

Je ziet dus dat er nog heel wat werk op de plank ligt maar met vereende krachten willen we dit
absoluut tot een goed einde brengen. En dan we nu over tot de dagorde van deze algemene
vergadering.
Jean-Paul De Buysscher,
voorzitter VVB
4. Ordemotie statutenwijziging, ingediend door de Raad van Bestuur VVB
Er was een klein foutje geslopen in de statuten. Willy Corbeel, secretaris-generaal, heeft dit
laten verifiëren door Pierre Vingerhoets, die de reglementen bewaakt.
Uitslag stemming (via naamafroeping):
Antwerpen: 3 voor; Vlaams-Brabant: 3 voor; Limburg: 3 voor; Oost-Vlaanderen: 3 voor; WestVlaanderen: 3 voor; voorzitter: voor; secretaris-generaal: voor; financieel bestuurder: voor.
Totaal: 18 stemmen voor. Eenparigheid van stemmen.
5. Thesaurie
Luc Declercq, met assistentie van Sarah Leclercq, boekhoudster bij de firma SBB geeft nadere
toelichtingen over de balans en resultatenrekening 2015. Een uitgebreide commentaar werd al
gegeven bij de samenkomst met de provinciaal financieel bestuurders (rekeningnazichters).
De jaarrekening van de VVB VZW bestaat uit twee grote componenten:
- De balans op datum van 31/12/2015 die de momentopname is op die datum van de activa
(= de bezittingen) en de passiva (= de financieringsmiddelen) van de VVB
- De resultatenrekening die een overzicht geeft van de opbrengsten en de kosten voor een
bepaalde periode, zijnde de periode die loopt van 01/01/2015 tot en met 31/12/2015.
De balans
De activa die kunnen opgedeeld worden in drie grote blokken:
- De financieel vaste activa ten belope van 1.115.225,00 euro die hoofdzakelijke bestaan uit:
o 1.050.174,42 euro: de participatie die door de VVB wordt aangehouden in de
dochtermaatschappij Vlaams Volley Center (VVC)
o 65.000,00 euro: krediet door de VVB gegeven aan het VVC om het VVC toe te laten
kosten te betalen voor de uitwerking van de beachhal
- Openstaande vorderingen ten bedrage van 1.048.347,18 euro
o 598.031,08 euro: handelsvorderingen die voor een groot deel bestaan uit financieringen
toegekend door Bloso.
o 450.316,00 euro: overige vorderingen die bijna volledig bestaan uit nog te ontvangen
subsidies
- Liquide middelen ten bedrage van 1.165.967,92 euro
De structuur en samenstelling van de passiva is eveneens vrij eenvoudig en bestaat in
hoofdzaak uit
- 2.724.615,02 euro aan eigen vermogen bestaande uit de “bestemde fondsen” (de
opgebouwde reserves uit de resultaten van het verleden) ten belope van 2.706.860,00 euro
en het saldo uit het overgedragen resultaat.
- 35.000,00 euro aan voorzieningen voor belastingen (provisie aangelegd in het kader van de
BTW)
- 776.856,62 euro aan schulden met als belangrijkste posten
o 62.103,00 euro: schuld op langer dan 1 jaar aan KDG voor de ontwikkeling van de
software met betrekking tot de ledenadministratie
o 626.399,68 euro aan korte termijn schulden met als voornaamste posten:
 200.318,90 euro aan bezoldigingen en sociale lasten
 320,687,10 euro aan openstaande leveranciers.
De resultatenrekening
De bedrijfsopbrengsten belopen 5.737.640,17 euro wat na aftrek van de bedrijfskosten a rato
van 5.950.191,54 euro een negatief bedrijfsresultaat geeft van 212.551,37 euro. Na
verrekening van de financiële en uitzonderlijke kosten en de belastingen komen we een
negatief resultaat van het boekjaar (verlies) 228.378,25 euro.

In de resultatenrekening merken we een aantal verschuivingen en impacten ten opzichte van
het boekjaar 2014 die onder meer verband houden met volgende factoren:
- Betalingen van de spelers/speelsters van de nationale ploegen via het sociaal secretariaat
Securex
- Eerste editie van de bekerfinales in het Sportpaleis
- Organisatie van de World League in eigen land
- Organisatie van het EK Dames.
Resultaatbestemming en evolutie –“Bestemde fondsen”
Volgende boekingen worden voorgesteld:
- Bestemde fondsen:
o Overboeking van bestemd fonds EK Dames 2015 naar EK NPH & NPD 2016:
200.000,00 euro
o Onttrekking aan bestemde fondsen “Aanpassingen soft- & hardware” en “2de nationaal
team heren: 80.000 euro
- Te bestemmen resultaat:
o + 246.133,37 euro: overdragen resultaat 2015
o - 228.378,25 euro: resultaat boekjaar
o + 80.000,00 euro: onttrekking aan bestemde fondsen (cf. supra)
o - 80.000,00 euro: dotatie aan bestemd fonds “automatisering administratie” (40.000,00
euro) en “branding & communicatie” (40.000 euro)
 Saldo 17.755,02 als over te dragen resultaat.
Vergelijking met het budget
Het budget 2015 voorzag een tekort van 163.418,00 euro na aanwending van 150.000 euro aan
bestemde fondsen voor het EK Dames. In resultaat van het boekjaar 2015 is er geen aanwending
van dit bestemd fonds. Om beide cijfers te kunnen vergelijken dienen we het resultaat van 2015
ook te corrigeren met deze 150.000 euro zodat we op een gecorrigeerd resultaat komen van
78.378,25 euro (verlies) komen. Dit resultaat is lichtjes beter dan verwacht in het budget.
Bovendien was in het budget geen rekening gehouden met de opstart van het nationaal
beachvolleyteam en met de organisatie van de Finales Beachvolley in eigen beheer
(beslissingen die pas werden genomen na opmaak van het budget).
Aan de Algemene Vergadering wordt mogelijkheid tot vraagstelling geboden, die naar best
vermogen zullen beantwoord worden. Geen vraagstelling.
Verslag van de rekeningnazichters:
Dhr. Norbert Verlinde geeft lezing van het verslag van de rekeningnazichters met als besluit
dat de balans en resultatenrekening afgesloten op 31/12/2015 alle gegevens bevatten en een
getrouw beeld geven van de financiële toestand van de vereniging. De boekhouding wordt
gevoerd overeenkomstig de in België toepasselijke, wettelijke en bestuursrechterlijke
voorschriften. De rekeningnazichters hebben geen voorbehoud, noch bezwaar tegen het
voorgelegde financieel verslag 2015.
Hierna wordt overgegaan tot de stemming (via naamafroeping) van het financieel verslag van
het jaar 2015.
Uitslag stemming:
Antwerpen: 3 voor; Vlaams-Brabant: 3 voor; Limburg: 3 voor; Oost-Vlaanderen: 3 voor; WestVlaanderen: 3 voor; voorzitter: voor; secretaris-generaal: voor; financieel bestuurder: voor.
Totaal: 18 stemmen voor.
Stemming (via naamafroeping) voor het verlenen van kwijting aan de raad van bestuur.
Uitslag stemming:
Antwerpen: 3 voor; Vlaams-Brabant: 3 voor; Limburg: 3 voor; Oost-Vlaanderen: 3 voor; WestVlaanderen: 3 voor; voorzitter: voor; secretaris-generaal: voor; financieel bestuurder: voor.
Totaal: 18 stemmen voor.
De rekeningen van het boekjaar 2015, zoals gepubliceerd in bijlage 1, worden unaniem
goedgekeurd en er wordt unaniem kwijting verleend aan de raad van bestuur.
Felicitaties aan de financiële bestuurder en boekhoudster.

6. Verslag van de vereniging
Vanuit de algemene vergadering kan van elk jaarverslag afzonderlijk opmerkingen gemaakt
worden en vragen gesteld worden.
Er worden geen opmerkingen gemaakt of vragen gesteld door de aanwezigen.
De secretaris-generaal meldt dat daarstraks gestemd werd het jaarverslag van de vereniging
in zijn geheel goed te keuren.
Hierna wordt overgegaan tot de stemming (via naamafroeping) van het verslag van de
vereniging 2015.
Uitslag stemming:
Antwerpen: 3 voor; Vlaams-Brabant: 3 voor; Limburg: 3 voor; Oost-Vlaanderen: 1 voor, 2
tegen; West-Vlaanderen: 3 voor; voorzitter: voor; secretaris-generaal: voor; financieel
bestuurder: voor. Totaal: 16 stemmen voor, 2 stemmen tegen.
Het verslag van de vereniging, zoals gepubliceerd in bijlage 2, is met meerderheid van
stemmen aanvaard.
Willy Corbeel, secretaris-generaal, dankt de Algemene Vergadering.
7. Bekrachtiging samenstelling juridische commissies
Er kunnen geen volledige samenstelling worden voorgelegd voor de beroepscommissie (1 lid
te weinig) en cassatiecommissie (3 leden te weinig); verschillende keren werden oproepingen
gelanceerd teneinde de samenstelling te vervolledigen, doch zonder gevolg; gebeurlijke
behandelingen van dossiers kunnen in afwachting doorgang vinden.
Uitslagen geheime stemmingen:
1. Klachtencommissie: 18 voor
(stemopnemers dhrn. Koen Hoeyberghs en Gilbert Moorthamer).
2. Beroepscommissie: 18 voor
(stemopnemers dhrn. Herman De Rycke en Johan Callens).
3. Cassatiecommissie: 18 voor
(stemopnemers dhrn. Swa Depelchin en Geert De Dobbeleer).
De samenstellingen van de klachten-, beroeps- en cassatiecommissie zijn bekrachtigd.
De juridische commissies zijn als volgt samengesteld:
Klachtencommissie: Paul Lagae, voorzitter en de leden: Frans Beuselinck, Henri Cornelis,
Herman Hul, Steven Lievens, Liesbeth Luts, Dirk Melis en Hans Vanhessche.
Beroepscommissie: Luc Vanaverbeke, voorzitter; leden: Jean-Marie Bollen, Hedwig Delabie,
Koen Dermaut, Carlos Van Hoeylandt, Dirk Vercruysse en Joris Verstraeten.
Cassatiecommissie: Paul Buyle, voorzitter en de leden Ivo Budé, André Mannaerts, Renaat
Vandenbroucke en Frank Vandewalle.
8. Verkiezing Financieel bestuurder
De secretaris-generaal meldt dat 1 kandidatuur werd ingediend zoals moest en zonder
poststakingen, nl. Luc Declercq. Hij heeft reeds sinds november de functie van financieel
bestuurder op zich genomen. Luc Declercq wenst daar niets aan toe te voegen.
Er wordt overgegaan tot de geheime stemming ‘verkiezing financieel bestuurder VVB’:
Uitslag geheime stemming:
1ste stemronde: 15 voor; 1 tegen; 2 onthoudingen
(stemopnemers: dhrn. Marcel Coppens en Paul Lagae).
Dhr. Luc Declercq is, met meerderheid van stemmen, verkozen als financieel bestuurder VVB.

9. Bekrachtiging 1ste bestuurder Antwerpen
Uitslag geheime stemming:
1ste stemronde: 17 voor; 1 tegen
(stemopnemers: dhrn. Koen Hoeyberghs en Gilbert Moorthamer).
Dhr. Willy Vleugels is bekrachtigd als bestuurder VVB.
10. Bekrachtiging 2de bestuurder Antwerpen
Uitslag geheime stemming:
1ste stemronde: 17 voor; 1 onthouding
(stemopnemers: dhrn. Herman De Rycke en Johan Callens).
Dhr. Koen Vaneynde is bekrachtigd als bestuurder VVB.
11. Bekrachtiging 1ste bestuurder Oost-Vlaanderen
Uitslag geheime stemming:
1ste stemronde: 17 voor; 1 onthouding
(stemopnemers: dhrn. Swa Depelchin en Geert De Dobbeleer).
Dhr. Dirk Cocquyt is bekrachtigd als bestuurder VVB.
12. Voorstellen
Voorstel ingediend door de secretaris-generaal, namens het Dagelijks Bestuur VVB:
naamswijziging VVB:
Vlaamse Volleybalbond wordt gewijzigd in "Volley.Vlaanderen", naar analogie van
“Sport.Vlaanderen”. Het DB mag deze naamswijziging verder uitwerken ofwel als nieuwe
naam van de vzw of als commerciële naam van de vereniging
Uitslag stemming (via naamafroeping):
Antwerpen: 3 voor; Vlaams-Brabant: 3 voor; Limburg: 3 voor; Oost-Vlaanderen: 3 voor; WestVlaanderen: 3 voor; voorzitter: voor; secretaris-generaal: voor; financieel bestuurder: voor.
Totaal: 18 stemmen voor.
Het voorstel tot naamswijziging is aanvaard.
13. Interpellaties
Geen schriftelijke interpellaties ontvangen, behalve deze die we voorgedragen en
goedgekeurd hebben.
14. Slottoespraak door de voorzitter
Ik wens jullie allen te bedanken voor de constructieve houding tijdens deze Algemene
Vergadering.
Tevens stuur ik ook een woord van dank aan allen die meegewerkt hebben om van 2015 een
succesvol jaar te maken of je dit deed als personeelslid van de VVB of als vrijwilliger in onze
volleybalfamilie.
Uiteraard reken ik erop dat iedereen met hetzelfde enthousiasme als vorig jaar zijn schouders
zal zetten onder de uitdagingen van 2016.
Voor straks wens ik iedereen een behouden thuiskomst, maar eerst nodig ik jullie allen uit voor
een hapje en een drankje.
Bedankt !
Jean-Paul De Buysscher
Voorzitter VVB

