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Raad van Bestuur VV 24/09/2018 - EVC Vilvoorde 
E X T E R N 

 

Aanwezig: Jean-Paul De Buysscher, Willy Vleugels, Johan Somers, Dirk Cocquyt, Frank Desmet (verslag), 
Johan Van Riet 

Verontschuldigd: Luc Declercq, Koen Hoeyberghs, Geert De Dobbeleer, Willy Corbeel 
 

1. Algemeen Directeur Topsport 
- Verontschuldigd  
 

2. Algemeen Directeur Volley Vlaanderen  
- Beleidsplan 
- aanpassing huishoudelijk reglement 6.2 en opheffing ontmoetingsreglement: tekst Geert voor 

goedkeuring: geen documenten ontvangen 
- aanbestedingsvoorwaarden organisaties VV en nationale jeugdkampioenschappen: geen 

documenten ontvangen 
- gedragscode voor goed bestuur:  

o Voorbeelden van het VSF is niet echt representatief, er staan b.v. taken van bepaalde 
personen dat bij ons te vinden zijn in het HR. 

o JP is er mee bezig want is niet zo evident. 
o Toegangen in orde te brengen voor de mensen die in de provincies de wedstrijdbladen nakijken. 

- verontschuldigd 
 

3. Secretariaat en Secretaris-generaal 
- GDPR:  

o we moeten sowieso naar de clubs nog eens melden hoe om te gaan met foto’s en 
videobeelden i.k.v. scouting 

o Frank stuurt 2 filmpjes door naar de leden van de RvB 
o Ook het advies van de foto’s en videobeelden moeten eens doorgestuurd worden naar de RvB 

- Goedkeuring verslag RvB 10 september 2018: graag alle informatie gestuurd naar de clubs 
vanuit Vlaanderen, steeds de RvB Vlaanderen als bestemmeling zetten. 

 

4. Voorzitter 
- Raad van bestuur KBVBV: 

o Arbitrage 
▪ Referee delegate die wij aanduiden op Belgische bodem van Internationale tornooien:  

• de persoon in Kortrijk gaf nog geen onkostennota door.  

• er moet een functieomschrijving en een gedragscode komen 
▪ Video Challenge = €50. Met video challenge moeten er 4 lijnrechters zijn. 2 lijnrechters 

erbij omdat de lijnrechter anders te veel voor het oog van de camera’s komt en het 
systeem niet bruikbaar. 

▪ Elke clubs heeft 5 headsets ter beschikking, scheidsrechter moet voor zijn eigen 
headset zorgen 

▪ Tiebreak = bijkomende opleidingen: 1 in het Nederlands en 1 in het Frans. 
Opleiding voorzien voor de wedstrijdcommissarissen 

▪ Coachlijnen staan niet meer getrokken bij de CEV. Niemand wordt beboet als die lijnen 
er nog staan. Die lijnen staan er niet, de clubs moeten die niet direct wegdoen. 

o Competitiehervorming: Johan Somers belegt een vergadering. 
o Beach: deze week evaluatievergadering 
o Liga Dames: meeting deze week 
o Liga Heren: Genius & vroeg of de gegevens bij ons mochten komen halen 
o Beker van België – de fysieke verdeling mogelijks anders. Wordt bekeken. 
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- Update status statuten/HR KBVBV 
- Vraag i.v.m. uitzonderlijke transfer (zie mail Yolande): uitzonderlijke transfer wordt toegestaan. 
- Liga stelde vraag om wedstrijdgegevens inclusief spelersgegevens en scheidsrechtergegevens 

bij Volley Vlaanderen op te halen. RvB heeft dit besproken: GDPR gewijs mag Volley 
Vlaanderen dit enkel onder strikte voorwaarden geven. 

 
5. Financieel Bestuurder 

- Financieel lopend jaar 
- Verontschuldigd 
 

6. Willy Vleugels 
- Recreatie 
- Vraag aan Geert: de huidige coachlicenties doorsturen – Stand van zaken 

 
7. Johan Somers 

- Competitie 
- Vraag aan Geert: bedragen per club voor het jeugdsportfonds 
 

8. Dirk Cocquyt 
- Scheidsrechters 
- Nog geen verslag gekregen van de LOC 
- Voorstel Kurt i.v.m. de boetes zodat dit terug kan besproken worden op de RvB 
- Goedkeuring vrijwilligersvergoeding voor scheidsrechters 
- VolleySpike: 

o Resultaten kunnen gecontroleerd worden voor de clubs. Tegen eind van de week wordt alles 
georganiseerd voor de mensen toegang te geven die het nodig hebben. 

o Eigenlijk moet er gevraagd worden wie toegang krijgt tot VolleySpike/wedstrijdbladen. 
o Elke week nog 1 upgrade op zondag 

 
9. Frank Desmet 

- Jeugd: nieuw reglement VJCL (toevoegen betalingen) goedgekeurd, Danny is op de hoogte 
- Werking detectie n.a.v. Voltis-testen in Vlaams Brabant: te bespreken samen met Koen 

 
10. Johan Van Riet 

- Beach 
 
11. EVC 

 
12. TO DO 

- Boetes aan scheidsrechters. 
- Afsprakenlijst i.v.m. wat te doen bij overlijdens 
- RvB VV 8 oktober 2018 : update administratief reglement 
- RvB VV 8 oktober 2018 : ereleden en uitnodigingen op activiteiten 
- RvB VV 19 november 2018 : zelfevaluatie RvB 

 
13. Varia 
 
Volgende Raad van Bestuur maandag 8 oktober 2018 om 18.30u. 
 
Verslag, Frank Desmet,  
28/09/2018 
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