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Raad van Bestuur VV 10/09/2018 - EVC Vilvoorde 
E X T E R N 

 
Aanwezig: Jean-Paul De Buysscher, Luc Declercq, Willy Vleugels, Johan Somers, Dirk Cocquyt, Frank 

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

- Verontschuldigd : WK 
 

2. Algemeen Directeur Volley Vlaanderen  
- goed bestuur: zachte indicator 9: gedragscode: Geert zal een gedragscode opstellen en 

voorleggen op voor RvB, directie, commissies en personeel. Zal dan ook in statuten (AV 
november) en huishoudelijk reglement worden opgenomen. 

- aanbestedingsvoorwaarden organisaties VV: Geert legt voor op jeugd- en ontmoetingscommissie 
en legt later tekst voor op RvB VV 

- aanbestedingsvoorwaarden nationale jeugdkampioenschappen: Geert legt voor op 
jeugdcommissie VV en legt later tekst voor op RvB VV 

- aanpassing huishoudelijk reglement 6.2 i.v.m. met jeugdwerking en organisaties en ontmanteling 
ontmoetingsreglement: Alle organisaties jeugd zouden onder de jeugdcommissie vallen (na 
overleg met jeugd- en ontmoetingscommissie). Geert bezorgt een aangepaste tekst die deze 
aanpassingen weergeven voor goedkeuring door RvB VV 

- werking commissies en werkgroepen: bespreking doorgestuurd document: document en 
voorgestelde werking wordt goedgekeurd mits kleine technische aanpassing aangeleverd door de 
voorzitter. Willy V stelt een aanpassing aan de tekst voor die de leesbaarheid moet verbeteren. 
Geert bezorgt definitieve tekst en informeert commissies/werkgroepen. 

- Volleyspike: eerste ervaringen worden besproken. Aanpassing systeem golden set. Tegen 10 
oktober zou een definitieve versie klaar zijn (op basis van opmerkingen na eerste gebruik) met 
dewelke zou worden gewerkt gedurende dit seizoen behalve ingeval grote bug. Voorstel om een 
FAQ te openen op de website: Geert zal hiervoor zorgen.  

- Tiebreak: problematiek deelnemerslijsten FVWB ploegen worden besproken. 
- Nieuwsbrief VV: testversie werd uitgestuurd. Zou 10-tal keer per seizoen worden uitgebracht naar 

leden, besturen en ook externen. Dit naast de Volleyinfo die vooral zaken van administratieve 
aard zal bevatten 

- Coachlicenties: situatie actueel: ongeveer 1500 aanvragen 
- Coachlicentie: vraag voor uitzondering van een persoon met gehoorprobleem: Kristof zal hierop 

antwoorden met een gelijkaardige approach zoals bij een ander geval: licentie wordt gegeven 
mits volgen van één bijscholing met doventolk. Krijgt een C licentie. 

- Verenigingswerk: overleg met Sportspay (sdworx) over Verenigingswerk: 19/9 om 10 uur. 
 

3. Secretariaat en Secretaris-generaal 
- GDPR: vergadering gehouden 10 september (Joeri, Frank) opvolging verschillende punten en 

actiepunten.  
- Goedkeuring verslag RvB 27 augustus 2018 : goedgekeurd 
- Aanpassing competitiereglement en protocol volleyspike: laatste aanpassing van Luc Budenaers 

van 9 september 2018 (competitiereglement VV en reglement Vlaamse Beker) wordt 
goedgekeurd samen met vroeger reeds bezorgde protocol volleyspike. Geert zorgt voor 
publicatie op de website (na aanpassing golden set en ballenmerken) en Johan S geeft door aan 
Luc Budenaers.  
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- Planning 4 to do items: zie actiepunten bij de items onder TODO 
- Vervanging Paul Derkinderen als vast lid AV VV voor Volley Antwerpen door Luc Haesen: wordt 

unaniem bekrachtigd. Willy vraagt Karin website aan te passen. 
- Aanpassing administratief reglement: document werd rondgestuurd. Zal op RvB van 8 oktober 

2018 worden besproken. Ondertussen mogen opmerkingen/aanvullingen worden bezorgd aan 
Karin en Willy 

- Willy: verlof op RvB 24 september 2018: Willy bezorgt basisagenda aan Geert die verder aanvult. 
Frank zal verslag maken. 

 
4. Voorzitter 

- Zie onder EVC 
 

5. Financieel Bestuurder 
- Fiscale controle: SBB kreeg alle relatieve info en Luc toetst verder af met Sarah 
 

6. Willy Vleugels 
- nihil 

 
7. Johan Somers 

- Competitiehervorming: akkoord met FVWB over de verdere uitwerking op basis van de VV visie. 
Verdere uitwerking zal zo vlug mogelijk gebeuren om in seizoen 2020-2021 van toepassing te 
zijn. Voor nieuwjaar zal er gecommuniceerd worden naar de clubs. 

 
8. Dirk Cocquyt 

- nihil 
 

9. Frank Desmet 
- Vlaamse Jeugd Champions League: aanpassing reglement: procedure van aanrekenen kosten 

voor deelname en betalen scheidsrechters (scheidsrechters worden centraal betaald vanuit VV) 
zal worden aangepast. Frank geeft een overzicht van de kosten die zullen worden aangerekend. 
Dirk en Willy geven een voorstel door van de scheidsrechterscommissie i.v.m. de 
scheidsrechtervergoedingen (aanpassing aan vrijwilligersvergoeding als gewenst door de 
scheidsrechter): wordt aanvaard. Frank informeert jeugdcommissie en Dirk de 
scheidsrechterscommissie. 

- Werking detectie n.a.v. Voltis-testen in Vlaams Brabant: zal worden aangebracht in aanwezigheid 
van Koen 
 

10. Johan Van Riet 
- Verontschuldigd. 

 
11. EVC 

- JP brengt samen met Luc verslag uit over een vergadering met EVC over de verdere toekomst 
en werking van het centrum. In oktober komt er een algemene vergadering van het EVC. 
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12. TO DO 
- Boetes aan scheidsrechters: Dirk vraagt Kurt nieuwe voorstel zoals reeds vroeger gevraagd. 
- Ereleden en uitnodigingen op activiteiten (vroegere nota werd doorgestuurd naar voorzitter) 
- Afsprakenlijst i.v.m. wat te doen bij overlijdens: JP bereidt dit voor 
- RvB VV 24 september 2018: aanpassing huishoudelijk reglement 6.2 en opheffing 

ontmoetingsreglement : tekst Geert voor goedkeuring 
- RvB VV 24 september 2018: aanbestedingsvoorwaarden organisaties VV en nationale 

jeugdkampioenschappen 
- RvB VV 24 september 2018: gedragscode goedkeuren 
- RvB VV 8 oktober 2018: update administratief reglement 
- RvB VV 8 oktober 2018: ereleden en uitnodigingen op activiteiten (vroegere nota werd 

doorgestuurd naar voorzitter) op basis van nota JP 
- RvB VV 19 november 2018: zelfevaluatie raad van bestuur : Frank en Luc bereiden dit voor 

 
13. Varia 
 
Volgende Raad van Bestuur maandag 24 september 2018 om 18.30u. 
 
Verslag,  
Willy Corbeel,  
11/09/2018 
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