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Aanwezig:

Jean-Paul De Buysscher, Willy Corbeel (verslag), Luc Declercq, Ben
De Herdt (vervanger Willy Vleugels zonder stemrecht), Koen
Vaneynde, Johan Somers, Willy Loverix, Dirk Cocquyt, Guy Juwet,
Toon Sorgeloos (vervanger van Julien Van Brusselen zonder
stemrecht), Johan Van Riet, Willy Scherrens
Verontschuldigd: Willy Vleugels, Pierre Vingerhoets, Julien Van Brusselen, Karin
Verlinden
1. Verslagen
a. Ontmoetingscommissie van 8 november 2016 : goedgekeurd
b. Jeugdcommissie van 12 oktober 2016 : goedgekeurd
- Vraag Jean-Paul i.v.m. IPJOT : nog geen beslissingen, enkel suggesties
c. Dagelijks bestuur van 19 september 2016 : goedgekeurd
d. Dagelijks bestuur van 7 november 2016 : goedgekeurd
e. Raad van bestuur van 30 september 2016 : geen opmerkingen :
goedgekeurd
2. Secretariaat
a. Statistieken
b. Bieding aanbesteding VVB-jeugdeindronden :
- Oost Vlaanderen : u17 : Vamos Kemzeke Stekene
- West Vlaanderen : u19 : donderdag
- Limburg : u11 : nog geen kandidaten
- Antwerpen : u15 : nog geen kandidaten
- Vlaams-Brabant : u13 : nog geen kandidaten
c. Bieding Nationale jeugdkampioenschappen : van Knack Roeselare +
bevestiging van beschikbaarheid sporthal : toegewezen aan Knack
Roeselare.
d. Samenstelling scheidsrechterscommissie : goedgekeurd
e. Samenstelling ontmoetingscommissie : goedgekeurd
f. Administratieve bijdrage naamwijziging VT Lendelede : vraag van VT
Lendelede om kwijtschelding van de bijdrage voor laattijdige naamwijziging
(failliet Optima en op vraag van curator volgens info van voorzitter) : dit
wordt beschouwd als een geval van overmacht gezien faillissement werd
uitgesproken in juli 2016.
Naar de toekomst toe wordt de periode voor de naamwijziging gewijzigd
naar 1 mei tot 31 juli. Unaniem goedgekeurd. Ook moet naar de toekomst de
verschillende tariferingen worden geëvalueerd.
g. Uitzonderlijke transfer Blanco Bermudez William Junior : goedgekeurd op
basis van verhuis
h. Uitzonderlijke transfer Pauwels Jonas : goedgekeurd op basis van verhuis
i. Uitzonderlijke transfer Krempa Kinga : goedgekeurd op basis van reglement
over U17M (wijziging van club binnen zelfde provincie) : 8 clubs zijn akkoord
j. Vraag over verspreiding klachten, sr verslagen, uitspraken enz : Toon
Sorgeloos geeft toelichting over deze procedures voorzien in het juridisch
reglement
3. EVC
a. Controles van btw, inkomstenbelasting, voedselveiligheid. Binnenkort
controle van Toerisme Vlaanderen.
b. Er wordt gevraagd om dringend een beslissing te nemen over de beachhal.
Luc verwijst naar bespreking budget die later komt

Raad van Bestuur 18/11/2016

1

4. Voorzitter
a. Kreeg brief van bondsparket over werking : 5 adviezen, 17 zaken behandeld (8 sr verslagen, 6
vorderingen van clubs, 3 ambtshalve). Er is nog geen enkele kamer moeten samenkomen.
b. RVB KBVBV van 17 november :
- Ontslag van Bart Frigne en Blaise Pecheur
- Challenge systeem voor champions league wedstrijden : Roeselare gaat met Datavolley en
Maaseik met Pools systeem
- Zaal Lindemans Aalst wordt volgende week gekeurd
- Nog geen info vanuit CEV voor verdeling van Europese tickets
- Liga Heren richt een sportcommissie en homologatiecommissie op
- VVB is akkoord dat liga Heren bij 10 ploegen blijft
- Guidelines staan op website Liga Heren
- Liga A Dames : problematieken werd aangehaald. Er zal een overleg plaats vinden met
Tongeren over een problematiek die zij aanhalen
- Johan bracht verslag uit over de nationale beach voor volgend seizoen
- Verslag over werking CEV en Wevza door Willy Bruninx. Willy Bruninx wordt tweede
ondervoorzitter
- AV KBVBV : gaat door op 20 april 2017 : verkiezing voorzitter, budget en rekeningen,
jaarverslagen
- Financieel : eerste factuur Antwerpen werd op tijd betaald (september).
- Factuur Ortec voor e-score : factuur moet gecorrigeerd worden en dit wordt dan doorgerekend
aan de clubs.
- Ethiasdossier : er zal worden geantwoord aan Martine De Beul i.v.m. nakomen van contract door
AIF en dat er maar één contact zal zijn die Geert De Dobbeleer zal zijn.
- Situatie bij AIF wordt besproken.
- Datum voor vergadering over statuten zal op volgende RvB vastgelegd worden
c. Overlegcomité Liga :
- Situatie schulden Antwerpen
- Liga zal de werking van de licentiecommissie aanpassen i.v.m. financiële situatie
- Er werd gesproken over taken commissaris
- Vraag om vrijheidsaanvraagprocedure aan te passen voor spelers Liga a : wij zullen geen aparte
regelingen treffen voor Liga heren
- Prijs Golden Hands van de liga Heren : werd besproken omdat dit niet op overleg kwam maar
door liga werd verspreid. Wordt verder bekeken.
- De liga wou opnieuw praten over beker van België : werd niet aanvaard
- Roeselare volgt de regels niet voor invullen document Ster van de trainer : was duidelijk niet
sportief. Liga zal tussenkomen.
- Organisatie WK poules dames gaan door in Kortrijk in mei 2017
- Challenge systeem moet worden gebruikt in Champions League.
5. Financiën: Budget 2017
a. Luc geeft op basis van de rondgestuurde en verdeelde documenten verdere toelichting over de
uitwerking van het budget
b. Luc beantwoordt gestelde vragen
c. Koen stelt vraag over beachhal.
d. De RvB gaat akkoord met een beperking van de middelen die naar topsport gaan te beperken. Een
ander scenario zou kunnen zijn om dit meer te beperken waardoor de beachhal zou kunnen
gerealiseerd worden. De RvB vraagt ook dat de kosten van het toegewezen personeel aan topsport
duidelijk zichtbaar worden gemaakt gezien deze bovenop de basisinbreng van de VVB in topsport
komen. Luc zal deze elementen meenemen in het gesprek met Topsport Vlaanderen.
6. Varia
a. Willy Scherrens vraagt naar de situatie van promotie en propaganda : Geert en Kris dienen hieraan
te werken.
b. Ben vraagt naar de mogelijkheid om de clubgegevens op te vragen bij volleyadmin om te
synchroniseren in de AVF website.
c. Koen vraagt naar de betrokkenheid van de provinciale financiële bestuurders bij het opstellen van
het budget. Dit gebeurt pas bij de financiële afsluiting van het boekjaar.
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d. Koen stelt de vraag of wij bepaalde internationale spelregels strikt moeten opvolgen (vb. in geval
van aantal libero’s) waar we in andere gevallen wel afwijkingen toelaten (vb. inschrijven van spelers
op het blad tussen twee sets). Dit moet met de commissieverantwoordelijken worden besproken.
Dirk en Johan nemen dit mee.
e. Toon heeft een vraag over sr verslag : de sr maakt zijn verslag en automatisch komt dit terecht bij
het bondsparket, maar hij moet dit nog eens fysiek ondertekenen en doorsturen naar het
bondsparket. Om te vermijden dat dit laatste nog moet gebeuren zou dit naar volgend seizoen
aangepast worden en zou de handtekening via de persoonlijke login aanvaard kunnen worden als
handtekening. Toon doet nodige om aanpassing van het sr verslag in dit verband.
f. Guy meldt vanuit de jeugdcommissie dat de samenwerking met Regio Volley (Jos Rutten) niet wordt
verder gezet. Guy zal dit verder uitwerken via Willy C. Kristof De Loose zal de oefenstof gratis ter
beschikking stellen.
g. Koen stelt vraag over stemgerechtigdheid van de vervanger in de RvB. Willy C vraagt dit na bij
Pierre V.
Volgende vergadering Raad van Bestuur vrijdag 27/01/2017 – 19u00
Verslag:
Willy Corbeel
18/11/2016
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