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Raad van Bestuur VV 18/06/2018 - EVC Vilvoorde 
E X T E R N 

 
Aanwezig: Jean-Paul De Buysscher, Luc Declercq, Koen Vaneynde (zonder stemrecht ter vervanging van 

Willy Vleugels), Johan Somers, Dirk Cocquyt, Johan Van Riet, Koen Hoeyberghs, Geert De 
Dobbeleer, Willy Corbeel (verslag) 

Verontschuldigd: Willy Vleugels, Frank Desmet,  
 
20.30: huishoudelijk reglement VV: Steven Declercq en Herman De Cnijf.  

- Leggen de context en principes uit waarop de wijziging is gebeurd. Geven ook een overzicht van 
de principes van de bevoegdheden binnen de vzw.  

- Bestuurlijk reglement wordt geïncorporeerd en verdwijnt 
- Gekregen opmerkingen op originele tekst worden besproken  

- Steven en Herman zorgen voor de aanpassingen die Willy (in samenwerking met Luc) zal 
doorgeven en definitieve tekst zal op RvB van 2 juli 2018 worden gestemd. 

- De voorzitter dankt Steven en Herman voor het vele werk. 
 
1. Algemeen Directeur Topsport 

- Resultaten teams: Koen overloopt de resultaten van de verschillende ploegen. Yellow Tigers 
behaalden een heel mooi resultaat en legden bepaalde sterkere landen toch het vuur aan de 
schenen. Beachers werken op dit ogenblik toe naar het EK maar behaalden nog niet echt de 
doelstellingen 

- Evaluatie heren eerste periode: door afwezigheid van verschillende pionnen kon er getest worden 
met nieuwe en jongere spelers. Uiteindelijk resultaat na de European Nations League is niet 
abnormaal. De werking van de nieuwe trainer en zijn aanpak wordt als positief beoordeeld. 

 
2. Algemeen Directeur Volley Vlaanderen 

- Vraag Luc Budenaers: kreeg vraag van ploegen (divisie) om te mogen spelen op de zaterdag van 
het bekerfinaleweekend: is geen probleem. Alleen op de finaledag is het niet mogelijk. Op 
nationaal vlak is het hele weekend competitievrij. 

- Vergelijkende studie Tiebreak/Ortec/eigen systeem: Geert legt document met vergelijking voor. 
Datavolley voor scouting blijft zelfde. Beslissing moet nog nationaal genomen worden. Koen 
vraagt ook aandacht voor werking bij nationale ploegen. Voorstel om met Tiebreak te werken 
wordt aanvaard. Johan S zal voorleggen op RvB Volley Belgium 

- Volleyspike (6 tegen 6 met markeerder): infovergaderingen/tablets: vergaderingen liggen overal 
vast behalve in Antwerpen waar de toepassing nog niet is voorzien (ook nog niets gedaan i.v.m. 
spelerslijsten). Er is volgende donderdag PK vergadering in Antwerpen. In Oost Vlaanderen 
besliste de AV om bij de senioren in de provincie dubbel te werken (papieren wedstrijdblad gaat 
naar provincie). Bij reservewedstrijden volstaat het om de uitslag in te vullen via tablet. Geert 
zorgt voor een handleiding voor gebruik van systeem. Johan S stuurt Geert specificaties door van 
een tabletmodel aan goedkopere prijs met zelfde specificaties als diegene die Geert heeft 
aangeboden. Geert maakt een kostenvergelijking. Afspraken i.v.m. bestellen worden gemaakt. 

- Reglementering coachlicenties: stand van zaken: 526 aanvragen. (detaildocument werd per mail 
bezorgd aan de leden van de RvB). Geert doet ronde van de BLVV en de mogelijke problemen 
i.v.m. de invoering worden besproken. Geert vraagt om op dezelfde manier te werken in iedere 
BLVV en de reglementering dringend online te plaatsen waar het nog niet is gebeurd. 

- Supercup: zal doorgaan op 11 november 2018 voor dames en heren. Locatie in bespreking 
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- Tweede schrappingsperiode: uitbreiding in september uitstellen tot volgend seizoen: Geert meent 
dat dit moet worden uitgesteld gezien het feit dat clubs nog niet zijn geïnformeerd en nu al 
transferts doen. Wordt besproken en RvB beslist eerder genomen beslissing te behouden. Dus 
invoering vanaf 2018. 

- Geert meldt mogelijkheid tot verzekering tablets bij Ethias: hij zal voorstel doorsturen 
 

3. Secretariaat  
- Verslag RvB 28 mei 2018: goedgekeurd 
- Verslag RvB 4 juni 2018: goedgekeurd 
- Verslag LSC 29 mei 2018: goedgekeurd 
- Verslag LJC 30 mei 2018: goedgekeurd 
- Naamswijziging Noliko Maaseik naar VC Greenyard Maaseik : goedgekeurd 

 
4. Voorzitter 

- Raad van bestuur Volley Belgium: competitie: alle nationaal spelende clubs zijn ingeschreven, 
format dames aanvaard, nieuwe anorama staat op website. Arbitrage: 90 % van nationale srs zijn 
ingeschreven, Er wordt gewerkt aan invoering van een bondsparket, de ROI zal worden 
opgemaakt. FVWB heeft Claude Kriescher voorgesteld als nieuwe financieel beheerder. 
Elektronische stemming hierover is aan de gang. FVWB heeft dossier VV 
Jeugdchampionsleague opgevraagd en gekregen. 

- Commissarissen volgend seizoen: Jean Paul vraagt nieuwe situatie op bij Kurt. Voor VV: leden 
van RvB die zich opgeven, SG, voorzitter SR commissie als adjunct nationaal, Algemeen 
directeur VV. 

 
5. Financieel Bestuurder 
 
6. Willy Vleugels 

- Verontschuldigd, Koen Vaneynde ter vervanging  
- Koen stelt vraag i.v.m. transgenders: Willy zoekt op en informeert 

 
7. Johan Somers 

- Johan stelt vraag i.v.m. erevoorzitterschap Jos Baillien in Limburg. Zal op zijn lidkaart vermeld 
worden met zelfde rechten als commissieleden i.v.m. toegang tot wedstrijden 

 
8. Dirk Cocquyt 

- Nieuwe statuten Oost Vlaanderen conform de vereisten van de code Muytters werden 
goedgekeurd op bijzondere algemene vergadering van 16 juni 2018 

 
9. Frank Desmet 

- Verontschuldigd 
 

10. Johan Van Riet 
 
11. EVC 

- Geert vraagt of er al feedback is van vergadering met EVC: JP stuurt mail door naar Geert, Koen 
en Willy. Jean-Paul zal reageren op deze nota. 
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12. TO DO 

- Boetes aan scheidsrechters 
- Ereleden en uitnodigingen op activiteiten 
- RvB 2 juli 2018: aanduiding commissievoorzitter LSC 
- RvB 2 juli 2018: commissies/werkgroepen : nota over werking 
- RvB 2 juli 2018: Vervanging Paul Derkinderen als vast lid AV voor provincie Antwerpen 
- RvB 2 juli 2018: Conceptnota over competitiehervorming 
- RvB 2 juli 2018: Stemming definitieve tekst huishoudelijk reglement 
- RvB 16 juli 2018: grensoverschrijdend gedrag : stand van zaken 
- RvB 16 juli 2018: evaluatie van werking en voorstelling toekomstige visie door secretaris 

bondsparket 
- RvB 10 september 2018: goed bestuur: zachte indicator 9: gedragscode 

 
Volgende Raad van Bestuur maandag 2 juli 2018 om 18.30u. 
 
Verslag,  
Willy Corbeel,  
19/06/2018 
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