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Met de steun van 
SPORT.VLAANDEREN 

Erkend door  
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Interfederaal 
Comité via 
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Confédération 
Européenne  
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Fédération 
Internationale 
de volleyball 
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Koninklijk Belgisch 
Volleybal Verbond 

Raad van Bestuur VVB 27 mei 2016 - 19.00u 
EVC Vilvoorde 

E X T E R N  
 
Aanwezig: Jean-Paul De Buysscher, Luc Declercq (19u40), Johan Somers, 

Willy Loverix, Pierre Vingerhoets, Guy Juwet, Julien Van Brusselen, 
Johan Van Riet, Willy Scherrens, Willy Vleugels, Koen Vaneynde 

Verontschuldigd: Dirk Cocquyt, Willy Corbeel 
Aantal stemmen: 13 
Uitgenodigd: Koen Hoeyberghs, Geert De Dobbeleer, Joris Verstraeten 
 
1. Inzage dossiers 

De verschillende dossiers werden van tevoren per email bezorgd aan de leden 
van de RvB. 
Door de afwezigheid van Willy Corbeel en Karin Verlinden (verslaggeving) 
wordt het verslag opgemaakt door Johan Somers. 

 
2. Topsport beleidsplan 2017–2020 – decreet georganiseerde sportsector 

Aan de hand van enkele presentaties worden het ‘topsport beleidsplan 
2017-2020’ en het nieuwe ‘decreet georganiseerde sportsector’ toegelicht 
door respectievelijk Koen Hoeyberghs en Geert De Dobbeleer. 
 Deze presentaties worden bezorgd aan alle leden van de RvB VVB. 

 
Na deze toelichtingen verlaten Koen en Geert de vergadering. 
Joris Verstraeten vervoegt de vergadering om de wijzigingen aan het Juridisch 
reglement VVB en de daaruit voortvloeiende wijzigingen in andere 
reglementen toe te lichten. 
 
3. Juridisch reglement + wijzigingen in andere reglementen 

a. Juridisch reglement deel 4 
- De nieuwe juridische werking is toepasbaar vanaf 1 september 2016. 

Tot dan is de huidige juridische structuur van toepassing. De datum 
van indienen geldt daarbij als maatstaf. 

- Het bondsparketsecretariaat wordt bemand door een 
bondsparketsecretaris (nieuwe functie). Deze persoon kent niet de 
inhoud van de dossiers. Zijn/haar taak is puur administratief en het 
eventueel verzamelen van informatie. 

- De bondsparketadviseurs hebben wel kennis van de dossiers en 
mogen advies geven. 

- Bij enkele welbepaalde evenementen, waar geen gewone juridische 
werking toepasbaar is, zullen eventuele beslissingen genomen 
worden door de wedstrijdjury 

 Stemming: unanieme goedkeuring 
b. Huishoudelijk reglement VVB 

 Stemming: unanieme goedkeuring 
c. Administratief reglement VVB 

 Stemming: unanieme goedkeuring 
d. Ontmoetingsreglement VVB 

- art.14: provinciale competitie mag geschrapt > gebeurt automatisch 
 Stemming: unanieme goedkeuring 

e. Vlaamse Beker + Vlaamse Jeugdbeker 
- bekerjury wordt aangepast en doorgestuurd 
 Stemming: unanieme goedkeuring mits bovenstaande aanpassing 

f. Jeugd Champions League 
 Stemming: unanieme goedkeuring 

g. VVB U11 2-2 
 Stemming: unanieme goedkeuring 

h. VVB-boetelijst 
 Stemming: unanieme goedkeuring 
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  i.    VVB-eindronden 

 Stemming: unanieme goedkeuring 
  j.    VVB-jeugdorganisaties 

 Stemming: unanieme goedkeuring 
  k.   Competitiereglement VVB 

 Stemming: unanieme goedkeuring 
  l.    Kosten van een juridisch geding 

- Het remgeld bestaat niet meer > wordt vervangen door een administratieve kost, toegepast in 
gradatie (1ste aanleg €50, beroep €100, cassatie €200). Samen met de verplaatsingsvergoedingen 
van de raden wordt deze kost ten laste gelegd van de verliezende partij. Dit zal na één seizoen 
geëvalueerd worden. 

 Stemming: unanieme goedkeuring 
- Alternatieve sancties: voorbeelden oplijsten; vragen aan provincies en bij Paul Lagae 
- Het maximumbedrag van een administratieve vordering wordt behouden op €2500. 

 m.   Samenstelling bondsparket 
- Het bondsparket moet nu al goedgekeurd worden omdat dit orgaan nog voorbereidingen moet 

treffen alvorens van start te kunnen gaan op 1 september 2016. 
- Joris verlaat de vergadering om 21u47, vòòr de stemming. 

o Bondsprocureur: Joris Verstraeten 
 > Stemming: unanieme goedkeuring 

o Substituut VVB: Liesbeth Luts 
  > Stemming: unanieme goedkeuring 

o Substituut VVB: Johan Lescrauwaet 
 > Stemming: unanieme goedkeuring 

o Substituut Vl-Br: Thierry Freyne  > Aangeduid door Vlaams-Brabant 
> Stemming: automatisch benoemd 

o Substituut O-Vl: Annelore Huygens  > Aangeduid door Oost-Vlaanderen 
> Stemming: automatisch benoemd 

o Substituut W-Vl: Patty T’Jonck  > Aangeduid door West-Vlaanderen 
> Stemming: automatisch benoemd 

o VVB-tuchtraad voorzitter landelijke kamer: Paul Lagae 
  > Stemming: unanieme goedkeuring 

o VVB-tuchtraad voorzitter provinciale kamer Antwerpen: Ibn Roefs 
 > Stemming: goedkeuring 11 voor / 2 tegen 

o VVB-tuchtraad voorzitter provinciale kamer Limburg: Roland Vermesen 
 > Stemming: unanieme goedkeuring 

o VVB-tuchtraad voorzitter provinciale kamer Oost-Vlaanderen: Peter Ballinckx 
 > Stemming: unanieme goedkeuring 

o VVB-tuchtraad voorzitter provinciale kamer West-Vlaanderen: Camiel Staelens 
 > Stemming: unanieme goedkeuring 

o VVB-tuchtraad voorzitter provinciale kamer Vlaams-Brabant: Marc Kerkhofs 
 > Stemming: unanieme goedkeuring 

o VVB-beroepsraad voorzitter: Luc Vanaverbeke 
 > Stemming: unanieme goedkeuring 

o VVB-verbrekingsraad voorzitter: Tessa Ophalvens 
 > Stemming: unanieme goedkeuring 

 

4. VVC - beachhal 
- Omzetcijfers VVC kregen een ferme deuk na de aanslagen in Brussel. Stilaan terug herleving. 
- De houten chalet is versleten. Na overleg met de school kwam er de optie om de chalet te vervangen 

door containers. Deze werkzaamheden starten op 1 september e.k. 
- De internetvoorzieningen van VVC en VVB zijn gesplitst. 

 
5. Verslagen 
- Commissieverslagen 

- Scheidsrechterscommissie 
- DB dd. 21/03/2016 

- punt 11a: uitnodiging commissies op DB: uitgesteld door drukke agenda 
- DB dd. 04/04/2016 
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- DB dd. 18/04/2016 
- DB dd. 02/05/2016 
- RvB dd. 18/03/2016 

 

6. Secretariaat 
- Statistieken 
- Clubadministratie 

- Aanvragen tot samensmeltingen: overlopen 
- Reglement recreatie 2016-2017 
- Scheidsrechtersvergoeding VVB 

- Gezien dit voorstel op niveau van de KBVBV verworpen werd, kunnen we enkel oordelen over het 
VVB-gedeelte.  

>  Stemming: de voorgestelde verhoging in de VVB-competitie wordt goedgekeurd behalve voor de 
lijnrechters (discrepantie met lijnrechters in nationale reeksen)  

- Briefwisseling: geen 
 

7. Voorzitter 
- De commissieverantwoordelijken vanuit het DB zullen licht gewijzigd worden. 

o Competitie  Johan S 
o Beach  Johan VR 
o Scheidsrechters Dirk C 
o Jeugd  Guy J 
o Recreatie  Willy V 
o Pers & communicatie: zal niet blijven bestaan als commissie Luc D zal dit blijven opvolgen 

 

8. KBVBV 
- Bespreking verslag vergadering 19 mei 2016 
 
9. Financiën 
- Luc D geeft een stand van zaken 
- De tussentijdse toestand is als volgt: De kastoestand is in orde. Boekhoudkundig stellen we een licht 

negatief resultaat vast. De nog openstaande vorderingen werden voor een groot deel opgekuist. 
- Aan de provincies wordt gevraagd een factuur op te maken voor de toegekende ledenbijdrage (factuur 

zonder BTW) zodat zowel de provincie als de VVB hiervan een document hebben in hun 
respectievelijke boekhouding. 

 

10. Varia 
- Vraag of er door VVB al iets was ondernomen om hiervan een event te maken. Antwoord is neen en 

vermits al veel vragen zijn naar de trekking heeft Julien ( als verantwoordelijke BvB) beslist de trekking 
BVB te houden op 7 juni 2016 

- Vraag naar status competitiehervorming: Op de vraagstelling van Johan VR kwam voorlopig weinig 
reactie. Dit zal terug bespreekbaar gemaakt worden door Johan S. 

 

Volgende vergadering Raad van Bestuur vrijdag 22/07/2016 – 19u00  
 

Verslag: Johan Somers 
30/05/2016 


