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Bijzondere Algemene Vergadering VVB vzw 
 
 
De Buitengewone Algemene Vergadering VVB vzw vond plaats in het 
Eurovolleycenter, Beneluxlaan 22 in 1800 Vilvoorde op vrijdag 21/10/2016 om 
19.30u. 
 
 
Aanwezigen: 
* Stemgerechtigd: de provinciale afgevaardigden: 
- Antwerpen: 3 stemmen 
 Dhrn. Willy Vleugels, Koen Vaneynde, Paul Derkinderen. 
- Vlaams-Brabant: 3 stemmen 
 Dhrn. Guy Juwet, Julien Van Brusselen, Guillaume Drent.  
- Limburg: 3 stemmen 
 Dhrn. Johan Somers, Willy Loverix, Maurice Hermans. 
- Oost-Vlaanderen: 3 stemmen 
 Dhrn. Dirk Cocquyt, Pierre Vingerhoets, Stijn Van Kerckhove. 
- West-Vlaanderen: 3 stemmen 
 Dhrn. Johan Van Riet, Willy Scherrens, Norbert Verlinde. 
- Dagelijks Bestuur: 3 stemmen 
 Dhrn. Jean Paul De Buysscher, voorzitter; Willy Corbeel, secretaris-generaal; 

Luc Declercq, financieel bestuurder. 
 
* Niet-stemgerechtigd: 
- Commissieverantwoordelijken: 
 Gilbert Moorthamer, Danny Lyssens, Herman De Rycke, Marcel Coppens,  
 Joris Verstraeten, bondsprocureur VVB 
 dhr. Geert De Dobbeleer, sporttechnisch coördinator 
 dhr. Joeri Van de Wiele, coördinator recreatie 
  
- Secretariaat: 
 Karin Verlinden (verslag). 
 
- Verscheidene toeschouwers.  
 
* Verontschuldigd: 
- dhr. Koen Hoeyberghs, topsportcoördinator 
- dhrn. Paul Lagae, Luc Vanaverbeke en mevr. Tessa Ophalvens, voorzitters 

juridische raden VVB 
- dhr. Johan Callens, commissievoorzitter 
 
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. 
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2. Welkomstwoord door dhr. Jean-Paul De Buysscher, voorzitter 
Dames en heren, 
in naam van de VVB heet ik U allen welkom op deze Bijzondere Algemene Vergadering  
 
En in het bijzonder verwelkom ik hier:  
- de bestuurders van de VVB en van het EVC  
- de voorzitters van de VVB-commissies, 
- de coördinatoren van de VVB,  
- de afgevaardigden van de provincies 
- onze bondsprocureur, de heer Joris Verstraeten 
 
Voor deze AV zijn verontschuldigd :  
-de heer Paul Lagae 
-de heer Johan Callens 
 
Geachte dames en heren, vooreerst wou ik jullie allen bedanken om de nodige tijd vrij te 
maken voor het bijwonen van deze toch wel Bijzondere Algemene Vergadering. Voor het 
eerst in de geschiedenis van de VVB wordt een Bijzondere Algemene Vergadering 
bijeengeroepen om het beleidsplan van de VVB voor de komende 4 jaar te bespreken en 
goed te keuren. We doen dit om de nieuwe trend te volgen die ontstaan is door het invoeren 
van een nieuw decreet op de sportbeoefening en -ondersteuning in het Vlaams 
sportlandschap.  
 
De voorbereiding voor het opstellen van ons beleidsplan heeft heel veel energie en 
discussie gekost. Straks krijg je een duidelijk overzicht van het parcours dat we daarvoor 
gelopen hebben. Ik meen te mogen stellen dat we nog nooit zoveel open debat gevoerd 
hebben om tot een gefundeerd beleidsplan te komen. En ik wens hier dan ook uitdrukkelijk 
iedereen die hier aan meewerkte te bedanken voor zijn inbreng in de debatten en in de 
besluitvorming.  
 
Het nieuwe beleidsplan luidt ongetwijfeld jaren van verandering in, jaren van 
professionalisering en ‘good governance’. De subsidiëring door de overheid zal immers 
anders ingevuld worden m.a.w. waar we nu een subsidiëring kenden voornamelijk 
gebaseerd op het aantal personeelsleden en het aantal leden, zal de subsidiëring in de 
toekomst eerder een enveloppe-subsidiëring worden waarbij de federatie zelf meer 
verantwoordelijkheid krijgt bij de interne organisatie. Het wordt ook een subsidiëring waar 
de goede leerlingen in de klas beter beloond worden dan de minder goede leerlingen. 
Daartoe heeft de overheid een aantal criteria opgesteld en hoe beter je daaraan voldoet, 
hoe meer subsidies je krijgt. Dit onder meer houdt in dat we aan de interne structuur van de 
VVB en aan de interactie met de provincies naar de toekomst toe zullen moeten sleutelen.  
We gaan dit doen in een sereen en open debat zodat we er met zijn allen beter van worden.  
 
Als ik daarnet sprak over meer professionalisering dan betekent dit helemaal niet dat de 
vrijwilliger in het nieuwe plaatje overbodig wordt. Integendeel, we hebben al onze 
vrijwilligers meer dan hard nodig waarbij het best zou kunnen dat die vrijwilliger gevraagd 
wordt een iets andere taak op zich te nemen of zijn taak lichtjes bij te sturen. Ik ben er nog 
altijd van overtuigd dat de federatie van de toekomst een professionele federatie zal zijn 
aangevuld en gesteund door een schare van vrijwilligers. 
 
Dames en heren, tot zover mijn inleiding en dan gaan we nu over tot de dagorde namelijk 
de bespreking van het beleidsplan VVB voor de komende 4 jaar.  
 
Tekst en uitleg zullen jullie gegeven worden door Guy Juwet en Geert Dedobbeleer. De 
financiële implicaties hiervan zullen uit de doeken gedaan worden door Luc Declercq. Ik 
geef nu graag het woord aan Guy Juwet. 
 
Jean-Paul De Buysscher, 
voorzitter VVB  
 



 

 
 
3. Beleidsplan 
Het nieuwe logo van Volley Vlaanderen wordt getoond. 
 
Guy Juwet legt uit hoe het beleidsplan 2017-2020 tot stand is gekomen. 
 
Geert De Dobbeleer licht het beleidsplan toe: een vernieuwde visie rondom 3 basispijlers 
zijnde innovatie, verhoogde participatie én een grotere populariteit. De basiswerking bestaat 
uit 6 strategische doelstellingen, onderverdeeld in 16 operationele doelstellingen en 70 acties. 
De 4 beleidsfocussen worden in 8 operationele doelstellingen opgedeeld met 24 acties. 
 
Tot slot geeft Luc Declercq een voorlopig overzicht van de begroting voor 2017-2020. Hij 
meldt dat de begroting provisorisch is en verder berekend wordt tegen de Algemene 
vergadering van november. 
 
Er is mogelijkheid tot opmerkingen en vraagstelling: 
- Opmerking 1: zeer goed, degelijk en onderbouwd opgesteld beleidsplan 
- Opmerking 2: controle over de cijfergegevens: jeugdsportfonds  3.1.6 globaal 2013-2016 

aantal deelnemende clubs. 
- Opmerking 3: is het mogelijk een strategische doelstelling bij te voegen, omtrent het 

verdedigen van de belangen van de sporters. De belangen van het volleybal, de 
promotie van het volleybal verdedigen door vertegenwoordiging in de Vlaamse 
sportraad, VTS, Vlaamse sportfederatie (VSF), sporta en internationale platformen. 
Hierop wordt gerepliceerd dat deze blijven doorgaan, maar vervat zit in de basiswerking. 
De VVB is steeds op de overlegmomenten nadrukkelijk aanwezig en weegt waar 
mogelijk op de besluitvorming. Ook in de toekomst blijft dit van kracht. Het is niet de 
bedoeling dat een aantal zaken die nu goed functioneren op hold te zetten, maar verder 
gezet worden binnen de werking van het nieuwe beleidsplan. 

- Op de vraag waarom de afgevaardigden op de Bijzondere Algemene vergadering zo 
weinig informatie hebben gekregen licht de voorzitter toe: het decreet werd goedgekeurd 
in juni en de uitvoeringsbesluiten pas in september. Deze beide documenten zijn nodig 
om het in te dienen beleidsplan op te maken, waarbij een verplichte raming van budget 
opgemaakt moet worden. Daartegenover staat dat de federatie van de overheid nog 
geen antwoord kreeg hoe groot de subsidie voor volgend jaar zal zijn. Voor Topsport 
wordt een apart beleidsplan ingediend, maar in het besproken beleidsplan moeten de 
uitgaven van Topsport wel gebudgetteerd staan. Het beleidsplan is dus onder druk 
opgemaakt en de laatste hand hieraan werd vorige nacht gelegd. 

 
Het beleidsplan 2017-2020 wordt volgende week verder uitgewerkt om in te dienen bij Sport 
Vlaanderen tegen ten laatste op 31 oktober 2016. 
 
Hierna wordt overgegaan tot stemming (via naamafroeping) van het beleidsplan 2017-2020 
Uitslag stemming: 
Antwerpen: 3 voor; Vlaams-Brabant: 3 voor; Limburg: 3 voor; Oost-Vlaanderen: 3 voor; 
West-Vlaanderen: 3 voor; voorzitter: voor; secretaris-generaal: voor; financieel bestuurder: 
voor. Totaal: 18 stemmen voor = unaniem. 
 
4. Slottoespraak door de voorzitter 
Ik wens jullie allen te bedanken voor de constructieve houding tijdens deze Bijzondere 
Algemene Vergadering.  
 
Het beleidsplan VVB voor de komende 4 jaar is goedgekeurd, waarvoor onze dank. Het is 
nu aan de federatie om de goede voornemens voor de komende jaren adequaat uit te 
werken en voor die uitwerking ervan reken ik dan ook op jullie allen. We zullen jullie hiervoor 
hard nodig hebben. Alvast bedankt daarvoor. 
 
Voor straks wens ik iedereen een behouden thuiskomst, maar eerst nodig ik jullie allen uit 
voor een hapje en een drankje. 
 
Jean-Paul De Buysscher 
Voorzitter VVB 


