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Raad van Bestuur VV 28/05/2018 - EVC Vilvoorde 
E X T E R N 

 
Aanwezig: Jean-Paul De Buysscher, Luc Declercq, Dirk Cocquyt, Frank Desmet, Willy Vleugels, Koen Hoeyberghs, 

Geert De Dobbeleer, Willy Corbeel (verslag) 
Verontschuldigd: Johan Somers, Johan Van Riet 
 
1. Algemeen Directeur Topsport 

- Vervanging Fien Callens door Frauke Dierickx tot eind juli 2019 wegens zwangerschap en 
ouderschapsverlof: RvB geeft zijn akkoord. Modaliteiten worden verder uitgewerkt. 

- Voorstel aan Sport Vlaanderen voor besteding éénmalige subsidie: RvB geeft zijn akkoord. 
 

2. Algemeen Directeur Volley Vlaanderen 
- Vergelijkende studie volleymetrics/ortec/eigen systeem : wordt verschoven naar RvB 18 juni 2018 (gezien 

Johan Somers niet aanwezig een belangrijke belanghebbende is) 
 overleg met Ortec (zie voorstel) 
 Voorstel Tiebreak 

- Coachlicenties: stand van zaken en communicatie: nieuwe systeem op tijd gecommuniceerd en op 
website geplaatst door VV: actueel 298 aanvragen waarvan 107 J, 110, C, 59 B, 22 A. 90 aanvragers geven 
aan geen volleybalopleiding te hebben gevolgd: 50J, 29 C, 9 B, 2 A. Geert meldt problematiek van 
communicatie in bepaalde provincies. Hij merkt hierbij op dat een beslissing was van de RvB met akkoord 
tot toepassing in alle provincies. Hij vraagt extra communicatie vanuit de provincies. Hij zal hiervoor het 
nodige doen. Willy V meldt problematiek van kosten (samen met tablets voor volleyspikes). 

- Commissies/werkgroepen: voorstel tot nota: Geert overloopt deze nota (die afzonderlijk werd verstuurd) 
nog even. Wordt besproken. De voorzitter verzoekt Geert het document nog verder uit te werken en te 
detailleren. Iedereen kan zijn input aan Geert doorgeven. Hij zal op basis van bespreking en input het 
document aanpassen en voor RvB van 18 juni versturen. Bedoeling is goedkeuring op RvB van 18 juni. 

- Volleyspike: 
o opleidingen: we voorzien een opleidingsmoment in elke bovenlokale vereniging alsook 1 moment in 

Vilvoorde (bij voorkeur in juni). Gelieve een voorkeurdatum én locatie door te geven, rekening 
houdend met het (groot) aantal te verwachten aanwezigen.   

o tablets (voorstel: zie bijlage): 2 interessante modellen  
o voorstel: werken met een login per club => akkoord als er verschillende personen met diezelfde login 

simultaan kunnen werken 
o voorstel: op basis van dezelfde login kan achteraf het wedstrijd blad worden geraadpleegd 
o voorstel: werken met verplichte spelerslijsten met shirtnummers 
o Opmerking wordt gemaakt dat er blijkbaar nog geen helemaal afgewerkt product is en de bezorgdheid 

wordt hierover uitgesproken. Akkoord dat volleyspike primeert met eventueel dubbel werken met 
papieren wedstrijdblad (wat ook het backup systeem is ingeval van niet werking). Blijkbaar zijn er toch 
nog verschillen in toepassing in de verschillende provincies. Er wordt op gewezen dat de beslissing van 
de RvB dient te worden gevolgd: toepassing in alle competities waar 6 tegen 6 wordt gespeeld met 
markeerder. 

 
3. Secretariaat  

- GDPR: Willy geeft update 
- Verslag jeugdcommissie 25 april 2018: goedgekeurd 
- Verslag RvB 7 mei 2018: aanpassing: Johan Somers niet afwezig maar verontschuldigd: goedgekeurd 
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- Statuut scheidsrechter 2018-2019: goedgekeurd. Dirk meldt dit. 
- Richtlijnen scheidsrechter 2018-2019: goedgekeurd: Dirk meldt dit. 
- Vervanging Paul Derkinderen als vast lid AV VV (Antwerpen zal later iemand aanduiden) 
- Vervanging Toon Sorgeloos als vast lid AV VV door Geert Blyaert: aanvaard door de RvB. 
- jaarlijkse verlenging van mandaten juridische raden (zie document leden ouder dan 70): akkoord 
- forfaitair bedrag voor administratie- en dossierkosten (zie document): bedragen worden behouden 
- max toegelaten bedrag per vordering (zie document): bedrag wordt behouden 
- juridisch (eventueel) alternatieve opdracht (straffen) (zie document): geen wijziging 
- overzicht reeds ingediende clubadministraties (zie lijst naamswijzigingen): aanvaard 
- benoeming commissievoorzitter (s): voorzitter LSC 
- Schrappingsperiode: aanpassing periode: uitbreiden van de schrappingsperiode van september naar alle 

leden (niet alleen meer jeugd) om de clubs kans te geven mensen die niet meer opdagen toch te kunnen 
schrappen en ook hen de kans te geven om leden die na vrijheidsaanvraag worden teruggezet in de club 
toch te schrappen: akkoord vanaf september 2018 

 
4. Voorzitter 

- Vastleggen visie RvB op competitiehervorming: een aantal ideeën worden besproken. Jean-Paul zal 
hierover een conceptnota opstellen: zowel de hervorming nationaal als de structuren in de provincies 
zullen hierop een invloed hebben. Conceptnota tegen RvB 18 juni. 

- Huishoudelijk reglement VV: vergadering op 29 mei 2018 voor finaal voorstel op RvB 18 juni 
- Commissarissen seizoen 2018-2019: inschrijving werd opengesteld, Arturo wil een opleiding geven, dit 

moet met liga worden opgenomen. VV stelt voor dat volgende personen commissaris kunnen zijn: 
bestuurders, secretaris-generaal, algemeen directeur VV, algemeen directeur topsport. Mail voor 
inschrijving mag enkel naar deze personen. Jean-Paul zal dit verder opvolgen.  

- Verslag raad van bestuur Volley Belgium van 24 mei 2018 : 
o Beach: geen speciale problemen 
o Anorama: alle nationale clubs zijn ingeschreven en het anorama werd besproken. Zal op 1 juni bekend 

zijn. Vraag van FVWB om te kunnen inschrijven via volleyadmin mits een Franstalige versie. 
o Arbitrage: 90 % van de nationale scheidsrechters al hebben ingeschreven. Er komt een clinic voor 

scheidsrechters. 
o Liga A Dames: na anorama geen verdere punten 
o Liga A Heren: afwezig 
o Een voorstel tot ROI zal worden opgesteld. 
o Financiën: Michel Henno zal nog enkel Wevza financiën beheren. Voorstel van FVWB om Claude 

Kriescher aan te stellen als Financieel Bestuurder Volley Belgium. Aanvaard. 
 
5. Financieel Bestuurder 

- Tariefvoorstellen EVC: Luc overloopt akkoordendocument dat hij zal doorsturen. 
 
6. Willy Vleugels 

- Willy brengt problematiek van ontbrekende beker en te kleine T-shirts 
 
7. Johan Somers 

- Verontschuldigd 
 

8. Dirk Cocquyt 
- Boetes scheidsrechters: Dirk zal Kurt melden dat zijn voorstel goede zaken bevatte, maar dat hij akkoord 

was om een nieuw voorstel in te dienen 
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- Vragen aan Geert over Volleyspikes 
 

9. Frank Desmet 
- nihil 

 
10. Johan Van Riet 

- Verontschuldigd 
 
11. EVC 

- Wordt besproken. Vergadering 4 juni 2018 om 19.00u 
 

12. TO DO 
- Boetes aan scheidsrechters 
- Ereleden en uitnodigingen op activiteiten 
- RvB 4 juni 2018: Koen verontschuldigd 
- RvB 18 juni 2018: vergelijkende studie volleymetrics/ortec/eigen systeem : 

o overleg met Ortec (zie voorstel) 
- RvB 18 juni 2018: finaal voorstel Huishoudelijk Reglement VV 
- RvB 18 juni 2018: commissies/werkgroepen : voorstel tot nota 
- RvB 18 juni 2018: vervanging Paul Derkinderen als vast lid AV VV 
- RvB 18 juni 2018: evaluatie van werking en voorstelling toekomstige visie door secretaris bondsparket 
- RvB 18 juni 2018: conceptnota Jean Paul over visie op competitiehervorming 
- RvB september 2018: goed bestuur: zachte indicator 9: gedragscode 

 
Volgende Raad van Bestuur maandag 18 juni 2018 om 18.30u. 
 
Verslag,  
Willy Corbeel,  
29/05/2018 
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