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Olympisch en 
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KBVBV 
Koninklijk Belgisch 
Volleybal Verbond 

Raad van Bestuur VVB 27 januari 2017 - 19.00u 
EVC Vilvoorde 

E X T E R N  
 

Aanwezig: Jean-Paul De Buysscher, Willy Corbeel, Luc Declercq, Jonas 
Janssens (vervanger Willy Vleugels zonder stemrecht), Koen 
Vaneynde, Johan Somers, Willy Loverix, Guy Juwet, Julien Van 
Brusselen), Johan Van Riet, Willy Scherrens, Karin Verlinden (verslag) 

Verontschuldigd: Willy Vleugels, Dirk Cocquyt, Pierre Vingerhoets,  
 
1. Intro 
 Jean-Paul vraagt een moment van bezinning voor Albert Daffe die gisteren 

begraven is. 
 Afwachten wat met AIF verder zal geschieden 
 
2. EVC 
 Kegels parking te vroeg geplaatst voor evenement van Nationale loterij. 
 
3. Verslagen 

a. Jeugdcommissie van 23 november 2016 : Voltis: vergoeding kosten trainers 
b. Ontmoetingscommissie van 8 december 2016 : goedgekeurd 
c. Ontmoetingscommissie van 17 januari 2017 : hervorming naar 3 x 2 

divisiereeksen en aantal libero’s wordt besproken. Streven naar uniformiteit, 
ook in de provincies. Punt opnieuw meenemen naar volgende vergadering. 
Verslag goedgekeurd, maar hervorming nog niet bindend en rekening 
houden met besproken argumenten. Ook bespreken met andere commissies 

d. Scheidsrechterscommissie van 11 oktober 2016 : vergoeding 
scheidsrechters VJCL: via jeugdcommissie terug bespreekbaar maken en 
naar scheidsrechterscommissie brengen. Goedgekeurd.  

e. Scheidsrechterscommissie van 28 november 2016 : goedgekeurd 
f. Dagelijks bestuur van 21 november 2016 : logo’s: op 31/01 vergadering om 

verder plan uit te werken, te verspreiden en iedereen te informeren. Op 17/02 
om 11u: persconferentie (graag van iedere provincie iemand aanwezig) met 
lancering logo, beleidsplan en start to volley (wiel van Emiel). Goedgekeurd. 

g. Dagelijks bestuur van 5 december 2016 : Volley Trophy: werd vermeld op 
website en in infonota. Beschermde data: geen wedstrijden gespeeld, maar 
wel oefenwedstrijden gespeeld. Oefenwedstrijden niet meer aan te vragen, 
wat ertegen doen? Goedgekeurd. 

h. Dagelijks bestuur van 19 december 2016 : goedgekeurd 
i. Dagelijks bestuur van 9 januari 2017 : transgender nog niets. Speler die 

finale operaties heeft ondergaan en bewijs van geslachtwijziging (paspoort) 
mag spelen bij vrouwen. Goedgekeurd. 

j. Dagelijks bestuur van 18 januari 2017 : goedgekeurd 
k. Raad van bestuur van 18 november 2016 : geen opmerkingen : goedgekeurd 

 
Guy bevestigd zijn kandidatuur voor nationaal voorzitter. Statuten en reglementen 
KBVBV ook herbekijken. 
 
AV KBVBV gehouden voor bepaalde datum, dus verschuift binnen tijd is in orde. 
 
4. Jeugdcommissie: werking 

Danny Lyssens geeft een overzicht van werking en visie op toekomstige werking 
Werking: ongeveer 1 x per maand samenkomen en 1 x conclaaf. 
Beleidsplan: aantal zaken: 
- Start to volley: vroeger vis-tornooi: draait al heel wat jaren. Doel: makkelijker 

toegankelijk maken voor breed publiek. Tegen eind mei heel project af. 
- Conclaaf: voorstellen rond beleidsplan. Alle competitiestructuren naast 

elkaar gelegd. Bedoeling tegen 2020 uniformiteit provincies. Tegen 
2018/2019 stoppen met U19. Nationale kampioenschappen U19 
bespreken op KBVBV. 
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- VJCL: U19 afschaffen en eventueel met U11 te starten. 
- Selectiegebeuren: ongeveer 2x /maand. IPJOT: 2 behouden: mei en augustus.  
- Meer communicatie en propaganda rond evenementen.  
- Overlapping VJCL, topsportschool en stages, …:  
- Samen zitten met Gilbert Moorthamer (ontmoetingen) en Johan Callens (scheidsrechters) 
- Algemene werking in provincies 
- Eventuele vragen of zaken naar RvB of DB ter bespreking  

 
5. Secretariaat 

a. Statistieken: beoogde vooruitgang bij jongens is niet spectaculair. Bij meisjes beter. Effecten 
wat men wil bereiken moet nog komen. 

b. Toewijzing organisatie VVB-jeugdeindronden:  
- West-Vlaanderen : Knack Roeselare (U19) 
- Oost-Vlaanderen: Vamos Stekene/St-Gillis Waas (U17) - reeds aanvaard. 
- Antwerpen : Amigos St-Antonius Zoersel (U15) 
- Vlaams Brabant : NVV Tienen (U13) 
- Limburg : HVC Helchteren (U11) 
- nationale jeugdkampioenschappen (Roeselare) - reeds toegekend in vorige RvB 

c. Reglement VVB-eindronden 2016-2017: heren vervangen door mannen en dames vervangen 
door vrouwen. Scheidsrechtersvergoeding: staat in richtlijnen scheidsrechters. Goedgekeurd 

d. Reglement VVB-jeugdeindronden 2016-2017: kleedkamers niet proper: wie gaat noteren? 
Tornooiverantwoordelijke. Jury: bijgevoegd: gevraagd door juridische. Goedgekeurd. 

e. Uitzonderlijk transfer: De Neve Jeffrey. Werd ook besproken op Dagelijks Bestuur. Unaniem 
akkoord. 

f. Uitzonderlijk transfer Aaron Desmet: 9 tegen, 2 voor. Niet gunstig geadviseerd.  
g. Afsplitsingen: afsplitsingen bij 2 clubs en onderbrengen in 1 ‘nieuwe’ afgesplitste club. 

Unaniem akkoord. Wordt toegestaan. 
h. Lijst data vergaderingen  
i. Opvraging rapportering: nakijken van wie ontvangen. 
j. Briefwisseling  

 

6. Guy Juwet: organisatiestructuur 
a. Geeft een presentatie over aanzet update structuur en organisatieplan n.a.v. beleidsplan 2017-

2020. Presentatie wordt doorgestuurd. Opmerkingen / vragen bij Guy binnen 2 weken  
b. Beleidsplan is er en VVB moet trachten zich te engageren om beleidsplan uit te voeren, ook in 

provincies. Budget is er hieraan aangepast. Statuten moeten dan wijzigen maar conform 
blijven aan vzw wetgeving. 
De Raad van Bestuur geeft zijn akkoord om verder uit te werken.  

 

7. Voorzitter 
a. KBVBV: terugkeer Brouhon in RvB AIF. In april op AV AIF nog te bevestigen 
b. Naar Liga toe: meer wedstrijden op TV (35); blijft 10 ploegen in Liga A Mannen. Brouhon wil 

vervorming van quota in reeks liga A mannen. Liga A vouwen: nieuwe voorzitter (voorzitter 
Amigos Zoersel).  

c. Voor U21 jongens: spelers vrij krijgen: dinsdag te bespreken in overleg met Liga A Mannen. 
d. Op vlak van FIVB: geen Belg meer in bestuursorganen. 
e. Persconferentie: kledij besproken 

 
8. Financiën:  

a. Openstaande klanten: recente facturatie naar de clubs.  
b. Vervallen facturen : aantal beach gerelateerd. Barbar 2de deel niet betaald. 
c. Vervallen lijst leveranciers  
d. Jaarafsluiting: nog niets definitiefs te zeggen. Nog enkele keren samen met SBB voor 

aanpassingen. 
 

9. Varia 
a. Overgang Maaseik naar Bocholt: op mailadres speelster niet te bereiken. Doorgestuurd 

naar secretaris rechtverkrijgende club.  
b. Rijksregisternummer: schrappingsperiode vervroegen niet nodig, afwachten tot na periode  
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c. Ledenregister, vrijwilligersregister, vraag van belastingen om rijksregisternummer op te 

vermelden. Vraag aan Sport Vlaanderen: in kader privacywetgeving niet geven. Alleen 
opvragen om te gebruiken als uniek ledennummer voor telling. Willy vraagt na aan SV. 

d. Adreswijziging in ledenbestand veel niet correct. Lid zal in de toekomst een eigen login 
ontvangen om zelf adreswijziging aan te passen. 

e. PC Antwerpen telt 12 bestuurders, gewestelijke zijn evenwaardig lid. Ter inlichting. 
f. Toegepaste boetes: kan dit geraadpleegd worden. Boetes worden nogal laat doorgegeven 
g. RvB in maart: competitiereglement moet goedgekeurd worden. Vraag om documenten wat 

vroeger te ontvangen dan 2 dagen ervoor. In april op AV AIF nog te bevestigen 
h. Coach in liga A moet cl A hebben, ook bij afwezigheid van hoofdcoach. Aan te passen in 

competitiereglement nationaal. Julien neemt mee ter bespreking op KBVBV. 
 
Volgende vergadering Raad van Bestuur vrijdag 24/03/2017 – 19u00  
 

Verslag:  
Karin Verlinden 
31/01/2017 

 


