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Raad van Bestuur VV 05/11/2018 - EVC Vilvoorde 
E X T E R N 

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

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

- Actiepunten TSC: Koen geeft een overzicht van de voorbije topsportcommissie: 
o omkadering: staff blijft, komen erbij 1e graad Didier Witvrouwen en in Vilvoorde Frauke Dirickx 

als vervangster van Fien Callens 
o eind november/december uitstapgesprekken leerlingen TSC 
o ontwikkelingsprogramma beach (Michiel) (Geert ziet Michiel vrijdag i.v.m. basiswerking), 

uitbouw ontwikkelingsprogramma ten vroegste 2020/2021 (beachhal en Leuven bereid om dit 
op te starten in eerste graad) 

o evaluatie door Andrea en Gert over werking met RD en YT 
o problematiek van overvolle kalender werd aangehaald 
o budget werd op TSC overlopen (knelpunten werd gemeld) 
o Be Gold dossier overlopen 
o evaluatie prestaties beachteam werd gemaakt: kwalificatie OS is volgende doel 
o RD evaluatie resultaten en opbouw hier naartoe: engagement alle spelers nodig 
o YT evaluatie resultaten en opbouw hier naartoe: engagement alle speelsters nodig 
o organisaties werden overlopen 

- Uitzonderlijke overgang: dossier wordt voorgelegd: transfert om uitzonderlijke redenen wordt 
unaniem goedgekeurd. Koen verwittigt speler en ouders. 

 
2. Algemeen Directeur Volley Vlaanderen  

- EVC: 12 november 2018: nieuwe vergadering met RvB EVC 
- Personeelsbeleid: unaniem goedgekeurd. 
- Ontmoetingsreglement: Geert verdeelt document hoofdstuk 3 van ontmoetingsreglement: gaat 

over jeugdkampioenschappen: zal verder worden besproken met Danny en de jeugdcommissie 
- Verenigingswerk: Luc en Geert, Mellory zaten samen met SBB hierover. Ook met Sportspay werd 

overleg gepleegd. De problematiek wordt besproken. De betrokkenen en clubs dienen 
geïnformeerd te worden. Op 20 november 2018 organiseert Geert een vergadering met de 
commissievoorzitters i.v.m. dit onderwerp. Geert bereidt eveneens een nota voor over dit 
onderwerp voor de RvB. Clubs worden geïnformeerd door VV.  

- Nationale jeugdkampioenschappen: nationaal wil U11 dit jaar laten deelnemen dit jaar op basis 
van een vraag van de jeugdcommissie en een beslissing van de RvB Volley Belgium : dus 
organisatie van U11 tot en met U19. Goedgekeurd. Geert bespreekt met Danny.  

- Coachlicentie: procedure voor bekomen van gelijkschakeling diploma voor coach van Menen werd 
door hem opgestart bij Sport Vlaanderen. Een voorlopige coachlicentie werd afgeleverd tot eind 2018. 
Deze kan definitief worden als de procedure positief verloopt en de bijscholing is gevolgd. 

- Geert geeft info over situatie aantal coachlicenties 
- Supercup: problematiek gelijktijdig geplande wedstrijden voor Maaseik : Supercup en 

competitiematch op Guibertin. Laattijdig wijzigen is een probleem voor de organisatie en 
rentabiliseren van de Supercup. (wedstrijd ondertussen verplaatst). 

 
3. Secretariaat en Secretaris-generaal 

- goedkeuring verslag RvB van 22 oktober 2018: unaniem goedgekeurd 
- agenda AV 30 november: begroting 2019, jaarplan 2019, auditcomité (vervanging Luc Budenaers 

door Paul Lagae) 
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- AV: statuten BLVV: situatie en evaluatie door het bondsparket worden besproken: op de AV zijn 
enkel OVL, WVL en Vlaams Brabant stemgerechtigd. De beheerder van alle BLVV’s kunnen wel 
functioneren in de RvB.  

- Verslag Jeugdcommissie 24/10/2018: goedgekeurd 
 

4. Voorzitter 
- Jaarlijkse evaluatie Algemeen directeur Topsport: verplaatst naar 19 november 2018 
- Volleyspike: rondvraag over gebruik in de BLVV’s. 
 

5. Financieel Bestuurder 
- voorstel begroting 2019 (in voorbereiding av 30 november 2018): Luc presenteert zijn voorstel dat 

hij zal voorleggen op het auditcomité en de AV. Luc werkt hieraan verder en zal nog een aantal 
items verder bespreken met de verantwoordelijken om een break-even resultaat te bereiken. 

- Zelfevaluatie RvB VV: Frank verstuurde hierover een mail naar de bestuurders: gaat niet over 
beleidsplan maar over de werking. Frank verwacht de input om deze te centraliseren. 

- Facebook en terughoudendheid voor leden van de federatie in bepaalde functies: gedragscode 
nodig en de personen dienen hier tegen zondigen dienen te worden aangesproken. 

 

6. Willy Vleugels 
- Recreatie 

 

7. Johan Somers 
- Competitie 
 

8. Dirk Cocquyt 
- Scheidsrechters 
 

9. Frank Desmet 
- Jeugd 

 

10. Johan Van Riet 
- Beach 

 

11. TO DO 
- RvB VV 19 november 2018: zelfevaluatie RvB 
- RvB VV 19 november 2018: vervanging Paul Lagae als Voorzitter van Volley-Tuchtraad-Landelijke 

Kamer-Volley Vlaanderen 
- RvB VV 19 november 2018: vergaderdata 
- RvB VV 19 november 2018: evaluatie algemeen directeur topsport 
- RvB VV 19 november 2018: aanvulling bondsparket met vertegenwoordiger uit Limburg 
- RvB VV 19 november 2018: ereleden 
- RvB VV 19 november 2018: overlijdens 
- RvB VV 19 november 2018: Beachwerking 2019 
- RvB VV 3 december 2018: toewijzing organisatie VV-jeugdkampioenschappen 
- RvB VV 3 december 2018: toewijzing organisatie nationale jeugdkampioenschappen 

 

12. Varia 
 

Volgende Raad van Bestuur maandag 19 november 2018 om 18.30u. 
 

Verslag,  
Willy Corbeel,  
06/11/2018 
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