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Raad van Bestuur VVB 30 september 2016 - 19.00u 
EVC Vilvoorde 

E X T E R N  
 

Aanwezig: Jean-Paul De Buysscher, Luc Declercq, Koen Vaneynde, Maurice 
Hermans i.p.v. Johan Somers, Willy Loverix, Dirk Cocquyt, Pierre 
Vingerhoets, Guy Juwet, Julien Van Brusselen, Johan Van Riet, 
Willy Scherrens, Karin Verlinden (verslag),  

Uitgenodigd: Frank Evers i.p.v. Johan Callens, Danny Lyssens, Herman De Rycke 
Verontschuldigd: Willy Corbeel, Willy Vleugels, Johan Somers, Johan Callens, 

Gilbert Moorthamer 
 

Mooie prestaties van de nationale ploegen 
 

1. EVC 
Guy geeft een presentatie van het project beachhal:  
 plattegrond van beachhal, ingang langs slagboom, geen tribunes voorzien, 

ecologisch opgebouwd. 
 kostenraming voor volledig complex.  
 Luc licht het financiële toe 
 budgettair: Guy heeft gevraagd naar jaarlijkse exploitatiekosten.  
 Opdracht voor Luc: financieel plaatje duidelijk in kaart brengen : oplijsten van 

voorziene subsidies, mogelijke inkomsten en finaal kostprijs per jaar  
 

2. Scheidsrechters  
a. Statuut van de KBVBV-scheidsrechter : belangrijke aanpassingen: 

 veranderen naar 60jaar en SR blijft gevolgd i.v.m. capaciteit.  
 6.1.A: resultaat van bijna zeer goed. Correcte omschrijving: goed, zeer 

goed, uitstekend. Hangt vast aan percentage, is niet gekend voor SR. 
Wat indien percentage aan omschrijving wijzigt? 7.8. elke SR heeft recht 
persoonlijk dossier in te zien.  

 ere-SR: moeten aangesloten blijven, eenmalig aangevraagd. 6.6. Nieuwe 
aanvragen 

b. Aan wie worden de boetes aangerekend? SR of club.  
 vooral voor te late afzeggingen de SR boete opleggen.  
 de voorbije jaren werden de boetes aan de SR niet meer toegepast maar 

werd de SR wel op de hoogte gebracht van inbreuken. 
 wat is mis met als overtreding SR zelf betalen.  
 Boete aan club aanrekenen is in tegenstrijd met beslissing RvB dd 

27/02/2009.  
 Bespreken in de commissie en sanctioneren gelijk trekken in alle provincies.  

c. Goedgekeurd mits aanpassingen: 9 voor, 1 tegen, 1 onthouden 
d. Statuut van de VVB-scheidsrechter : goedgekeurd mits aanpassingen: 10 voor, 

1 tegen 
e. Richtlijnen scheidsrechters : goedgekeurd  

Vormer Oost-Vlaanderen: nog niet in orde. 
 

3. beleidsplan 2017-2020  
Guy en Geert bespreken a.d.h.v. een presentatie de gemaakte conceptnota: 
 aanpak conclaaf en tijdslijn 
 verdeling werkingsmiddelen: sokkel en korf  
 inbouwen op volleybalgroep: interne structuur en werkmethodes federatie 
 hefboom om met respect het volleybal te evalueren 
 resultaten bevraging 
 organisatie volleybal in België: meer middelen te verkrijgen om werking te 

voldoen 
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Prioriteiten worden vastgelegd: 
 werkbladen: input verzamelen voor concrete beleidsplan. Hoogste kwaliteit, laagste kost en kortste tijd 
 documenten worden uitgedeeld voor feedback voor beach, competitie, organisatie, topsport, werving 

o prioriteit bepalen  
o budget  
o timing  

 beleidsnota verder uitschrijven 
 terugkoppeling binnen DB 

 voorleggen aan AV van 21/10: nog enkele richtlijnen, eventuele kleine wijzigingen  

 eind oktober beleidsplan indienen aan Sport.Vlaanderen 
 
a. Aanbestedingsvoorwaarden 2017 

a. jeugdeindronden : Jean-Paul geeft de wijzigingen aan :  
i. aandenkens: 19 per ploeg 
ii. idem opmerkingen : bedrag steunkaarten, maaltijden, … 
iii. 5 officiëlen 
iv. goedgekeurd.  

b. nationale jeugdkampioenschappen : Jean-Paul geeft de wijzigingen aan :  
i. 2 terreinen: wijziging naar 5 meter vrije zone: stemming: 3 meter blijft behouden en afstand tussen 2 

zalen op 10km gebracht 
ii. geluidsoverlast: indien gemeentelijk reglement aanwezig toepassen. Wie gaat meten? 
iii. i.v.m. publiciteit: vastleggen hoe zone uitziet. X-tijd op voorhand court lay-out geven. Uniformiteit 

voor boarding en voorzien voor die partners eigen aan federatie. In reglement bepalen boarding 
voorzien. Geert maakt tekst op. 

iv. goedgekeurd: 11 voor, 1 tegen. Moet nog voorgelegd worden op RvB KBVBV. 
 
5. verslagen 

a. Scheidsrechtersverslag dd 18/07/2016: schrijven waterpolobond: fiscaliteit. Zodra boven bedrag 
vrijwilligersvergoeding: alle kosten samen opgeven. Vanuit KBVBV brief naar FOD financiën. Brief 
waterpolobond opzoeken en doorsturen naar leden RvB.  

b. Scheidsrechtersverslag dd 29/08/2016: bespreking met Johan Callens: aanwezigheid van Willy, 
Jean-Paul, Johan VR 

c. Jeugdcommissie verslag dd 14/09/2016: 
 2-2 wordt weer in Machelen gespeeld. Waarom niet in EVC. Zaal in Machelen geschikter dan 

EVC en samenwerking met club Machelen.  
 VJCL: Johan op RvB mei 2016: verhoging van vergoeding: dit jaar: extra kost voor 1 SR vanuit 

VVB vergoed voor niveau U17 en U19 (2SR nodig), vermits VJCL reglement reeds was 
vastgelegd. Verhoging vergoeding in alle provincies doorgegeven.  

d. Ontmoetingsverslag dd 30/08/2016 
e. Verslag DB van 22 augustus 2016 : 

 Bespreking commissies in verslag onder aparte punten en niet onder provincies. Was reeds 
vorige RvB gevraagd, maar werd niet toegepast. 

 goedgekeurd 
f. Verslag DB van 5 september 2016 : 

 Bespreking commissies in verslag onder aparte punten en niet onder provincies. Was reeds 
vorige RvB gevraagd, maar werd niet toegepast. 

 goedgekeurd 
g. Verslag RVB van 22 juli 2016 : goedgekeurd  

 
6. Secretariaat 

b. Statistieken: doorgekregen. Liggen goed. 
c. Juridisch: benoeming Karen Vergauwen als voorzitter Antwerpse kamer binnen de VVB-tuchtraad: 

geheime stemming: unaniem, benoeming is aanvaard 
d. Goedkeuring VVB-beachcommissie: geheime stemming : unaniem: samenstelling is goedgekeurd 
e. Naamwijzigingen: bekrachtigd 

 AT 2111 - VOC Amigos Sint-Antonius Zoersel  
  AT 2111 - Amigos Van Pelt Sint-Antonius Zoersel 
Als een naamwijziging goedgekeurd wordt op DB in het vervolg ook competitieleiders inlichten. 
Is naam zaal ook gewijzigd ?? navraag Yolande: geen melding ontvangen. 
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f. Briefwisseling:  

 Aanvraag uitzonderlijke overgang speelster O 1992 naar O 2053 voor jeugdspelers U17-U19: 
beslissing RvB: goedgekeurd   

 Problematiek bij aanvraag van definitieve overgang in onderling akkoord : Jean-Paul leest brief 
voor. Federatie komt in deze soort geschillen niet tussen.  

g. Rijksregisternummer: lid wil niet doorgeven (laatste stuk privacy). Indien geen wijziging of 
verandering, zal dit niet nodig zijn, maar lid zal niet meetellen voor subsidiëring. 

 

7. Voorzitter 
a. Verslag KBVBV wordt doorgestuurd. 

 
8. Financiën 

a. Nihil 
 
9. KBVBV 

a. nihil 
 
10. Varia 

a. Luc zal lijst van goedkeuring gemaakte kosten doorsturen, n.a.v. audit van Bloso 
b. Kwijtschelding boete coach zonder geldige licentie: onwetendheid van club betreffende licentie 

assistent-trainer: reglement wordt toegepast. Meenemen naar KBVBV, standpunt VVB: boete 
behouden. 

c. Commissie promotie en communicatie: gaat die samenkomen? 
 
Volgende vergadering Raad van Bestuur vrijdag 18/11/2016 – 19u00  
 

Verslag:  
Karin Verlinden 
04/10/2016 

 
 


