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Raad van Bestuur VV 06/08/2018 - EVC Vilvoorde 
E X T E R N 

 
Aanwezig: Jean-Paul De Buysscher, Willy Vleugels, Johan Somers, Dirk Cocquyt, Frank Desmet, Koen 

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

- Evaluatie Wevza resultaten. 
 

2. Algemeen Directeur Volley Vlaanderen (punten verwerkt in powerpoint) 
- Werking commissies/werkgroepen: nota doorgestuurd en zal worden besproken op RvB van 27 

augustus 2018 
- EVC: Voorzitter richt een nota aan Guy. 
- Volleyspike: tablets aangeleverd. Verdere concrete opleidingen worden georganiseerd. 

Praktische zaken worden besproken. 
- Ontmoetingsreglement: Geert had ontmoeting met Luc Budenaers. Een aantal zaken werden al 

overgedragen naar het competitiereglement. De rest moet nog een plaats krijgen. Voorstel is om 
dit ontmoetingsreglement volledig te ontmantelen. Voorstel ook om alle jeugdorganisaties ook 
onder te brengen onder de jeugdcommissie: dit aanpassen in Huishoudelijk Reglement. 

- Afrekening subsidie Sport Vlaanderen: overzicht, detaillering en duiding bij de cijfers.  
- Beleidsplanning 2019: voor 1 september moet het subsidiedossier voor 2019 bij Sport 

Vlaanderen zijn. Geert doet het nodige 
- Coachlicenties: evolutie: 845 aanvragen op 6/8 
- Grensoverschrijdend gedrag: overzicht van wat er al gebeurde in dit verband. Bij uitspraak van 

een rechtbank zal de RvB de uitspraak van de rechtbank volgen om een sanctie op te leggen. Bij 
vraag tot aansluiting zal de RvB deze behandelen en evalueren met de uitspraak van de 
rechtbank. Bij ieder gemeld geval zal aan ICES advies voor directe actie worden gevraagd in 
afwachting van een uitspraak van de rechtbank. 

- Ballenmerken voor volgend seizoen: Geert stelt 3 types Mikasa en Gala voor. Worden aanvaard. 
Geert zet op de website. 

 
3. Secretariaat en Secretaris-generaal 

- Goedkeuring verslag RvB 23 juli 2018: goedgekeurd 
- Huishoudelijk reglement: aanpassingen 

o 5.5: ‘hij staat eveneens is voor …’ moet worden: ‘hij staat eveneens in voor ….’: kan 
aangepast worden. 

 
4. Voorzitter 

- finale versie VV visie over competitiehervorming en standpunt FVWB: hier werd het verslag van 
de vergadering (1 augustus 2018) tussen afgevaardigden van VV en FVWB besproken. Er wordt 
een finale versie van de VV visie op de competitie vastgelegd. Koen werkt dit uit en stuurt naar 
iedereen. Iedereen kan nog opmerkingen geven (graag iedereen kopiëren). Opmerkingen worden 
door Koen en Jean-Paul verwerkt. Deze visie wordt meegenomen naar de verdere besprekingen 
op Volley Belgium niveau. 

- Willy vraagt voorzitter bij Volley Belgium te informeren naar niet gepubliceerde verslagen RvB, 
AV, definitieve statuten, de kandidatuurstelling voor voorzitter NSC en de lijst van 
commissarissen/aanduider van commissarissen 

- Vraag om aan goodiebag van VSF voor dag van de scheidsrechter een attentie van VV toe te 
voegen. Geert doet nodige. 
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5. Financieel Bestuurder 
 

6. Willy Vleugels 
 
7. Johan Somers 

- Johan vraagt Geert om de trekking van de Beker van België te organiseren. Geert doet het 
nodige. 

 
8. Dirk Cocquyt 

- Wat met de nieuwe wet op onbelast bijverdienen binnen de sportclubs (scheidsrechters, trainers 
en andere vrijwilligers). Geert zal dit verder bekijken en geeft toelichting. Geert informeert zich bij 
mensen zoals SDWorx, SBB om ons te begeleiden en info te geven aan de 
scheidsrechters/clubs. Hij zorgt voor het nodige om info te verstrekken op de scheidsrechter 
vergadering. 

 
9. Frank Desmet 

 
10. Johan Van Riet 
 
11. EVC 

 
12. TO DO 

- Boetes aan scheidsrechters 
- Ereleden en uitnodigingen op activiteiten (vroegere nota werd doorgestuurd naar voorzitter) 
- Afsprakenlijst i.v.m. wat te doen bij overlijdens 
- RvB 27 augustus 2018: aanpassing huishoudelijk reglement 6.2 i.v.m. met jeugdwerking en 

organisaties en ontmanteling ontmoetingsreglement (Geert) 
- RvB 27 augustus 2018: werking commissies en werkgroepen (Geert) 
- RvB 10 september 2018: goed bestuur: zachte indicator 9: gedragscode 

 
13. Varia 
 
Volgende Raad van Bestuur maandag 6 augustus 2018 om 18.30u. 
 
Verslag,  
Willy Corbeel,  
07/08/2018 
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