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Raad van Bestuur VVB 22 juli 2016 - 19.00u
EVC Vilvoorde
EXTERN
Aanwezig:

Jean-Paul De Buysscher, Willy Corbeel (verslag), Luc Declercq,
Koen Vaneynde, Johan Somers, Willy Loverix, Dirk Cocquyt, Pierre
Vingerhoets, Julien Van Brusselen, Johan Van Riet, Willy
Scherrens,
Verontschuldigd: Willy Vleugels, Guy Juwet, Karin Verlinden
1. EVC
geen punten te melden.
2. Verslagen
a. Verslag jeugdcommissie van 18 mei 2016 : goedgekeurd
b. Verslag scheidsrechterscommissie van 7 juni 2016 : goedgekeurd
c. Verslag DB van 23 mei 2016 :
 punt 2.d : Julien stelt zich vragen bij de opmerking : JP verduidelijkt
 goedgekeurd
d. Verslag DB van 6 juni 2016 :
 punt 6.a. : Julien vraagt of schulden van Precura Antwerpen gemeld
aan de liga. Jean Paul geeft uitleg over actuele situatie van schulden
van Antwerpen.
 Zoals in andere verslag geen punten voor EVC vermelden onder
Vlaams Brabant (Julien)
 goedgekeurd
e. Verslag DB van 04 juli 2016 : goedgekeurd
f. Verslag RVB van 27 mei 2016 : goedgekeurd met aanpassingen over
aanduiding van juridische mensen
3. Secretariaat
a. Statistieken : JP vind het merkwaardig dat er U3 en U5 worden vermeld
b. Naamwijzigingen : goedgekeurd
c. Rijksregisternummer : Willy geeft uitleg
d. Mailadressen : Willy geeft uitleg
e. Foto’s : Willy geeft uitleg
f. Juridisch reglement : laatste aanpassingen zoals gekregen via Toon
Sorgeloos : PV vraagt of termijn in art 28 ook moet aangepast worden
naar 15 ? Zal nagevraagd worden bij Toon. Unaniem akkoord.
 Aanduiding Substituut Provincie Antwerpen:
o VAN BLADEL Elke
o Stemming: automatisch benoemd
 uitdrukkelijke individuele jaarlijkse verlenging van mandaat van
personen die de leeftijd van 70 jaar hebben bereikt. goedgekeurd
 personen die in 2017 en 2018 70 worden : zal later gestemd worden
als het lid 70 wordt
 vaststelling bedrag financiële vordering : ok
 punten d, e, f uit mail van Toon : ok
 administratieve kost juridische gedingen 50 – 100 – 200 moet 100 –
200 - 300 worden
 punt h uit mail Toon wordt meegedeeld : iedere provincie laat dit zo
vlug mogelijk weten : plaats van vergaderen bondsparket
 punt f wordt gevraagd aan bondsparket om die op te maken : lijst
alternatieve straffen
 overzicht leden juridische werking werd meegedeeld
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g.
h.
i.
j.
k.

Promotie scheidsrechters : voorstel wordt unaniem goedgekeurd.
Logo VVB : lancering zal in november gebeuren
Competitie en SR Programma : loopt en nodige aanpassingen gebeuren
VVB Homologatiecommissie : wordt goedgekeurd.
Wijziging VVB competitiereglement (werkwijze bij laattijdige aankomst van spelers/speelsters) op
basis van voorstel VVB sr commissie i.v.m. laattijdig toekomen van libero : unaniem aanvaard
l. Aanpassing competitiereglement : vergoeding sr van 45 naar 50 euro. Willy zal Gilbert melden
m. Gebruik wedstrijdbladen (foutief) : worden verder gebruikt.
4. Voorzitter
a. JP brengt verslag over overlegcomité van Liga Heren op 1 juni : supercuporganisatie,
wedstrijdcommissaris, Liga wou iets doen met SR kledij, Euromillions is nieuwe sponsor van liga
heren en ligacompetitie, werking licentiecommissie werd toegelicht.
b. Nota i.v.m. nieuw decreet/goed bestuur werden overgemaakt aan de RvB.
5. Financiën
a. Luc informeert over clubs met schulden
b. Luc informeert over tussentijdse resultaten
Volgende vergadering Raad van Bestuur vrijdag 30/09/2016 – 19u00
Verslag: Willy Corbeel
23/07/2016
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