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Raad van Bestuur VV 01/04/2019 - EVC Vilvoorde 
E X T E R N 

 

Aanwezig : Jean-Paul De Buysscher, Luc Declercq, Johan Van Riet, Johan Somers, Dirk Cocquyt, 

Frank Desmet, Willy Corbeel (verslag) 

Verontschuldigd : Willy Vleugels, Geert De Dobbeleer 

 

1. Algemeen Directeur Topsport 

 

2. Algemeen Directeur Volley Vlaanderen 

 

3. Secretariaat en Secretariaat Generaal  

- Verslag RvB 18 maart 2019 : goedkeuring 

- Kandidaturen voorzitter commissie beach en competitie zullen worden opgevraagd voor RvB 

van mei 2019 

- Aansluitingslidgeld en lidkaart voor beachspelers : waarom dubbele verzekering betalen bij 

aansluiting zowel als zaal- en beachspeler. Nut van lidkaart bij beachspelers. Willy 

informeert en geeft info. 

 

4. Voorzitter    

- Raad van Bestuur Volley Belgium : er komt een vergadering met de clubs van liga A Heren 

volgende donderdag. Verder brengt Jean-Paul verslag van de voorbije RvB Volley Belgium. 

FVWB gaat ook Volleyspike gebruiken en zal de helft betalen van de kosten die worden 

betaald voor het systeem. Er wordt gevraagd de verslagen van de RvB volley Belgium 

vlugger te ontvangen alsook dat het wordt gestuurd naar de secretaris generaal vv en FVWB 

zodat deze het kan verdelen aan de beheerders van hun federatie en dat zij er ook 

beslissingen die het secretariaat aanbelangen kunnen uithalen. 

- Klacht van Lessinnes over het feit dat zij als laatste moeten dalen uit liga B dames.  

 

5. Financieel bestuurder 

- Verenigingswerk : uitwerking is bezig en Luc rapporteert de vorderingen. 

- Nieuwe vzw wetgeving : Luc voorziet tekst voor Volley Info 

 

6. Willy Vleugels 

 

7. Johan Somers 

- Johan zal Luc Budenaers nog even herinneren aan het feit dat competitiereglement in RvB 

van 18 maart werd goedgekeurd mits aanpassingen en dat deze aangepaste versie nog zou 

worden doorgestuurd naar de bestuurders waarna hij zou zorgen voor publicatie op de website 
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8. Dirk Cocquyt 

- Vraag of RvB van 10 juni op pinstermaandag blijft : deze vergadering wordt geschrapt. 

- Dirk vraagt naar vooruitgang aanpassingen aan volleyspike : er wordt een kort verslag 

gevraagd van de toestand. 

 

9. Frank Desmet 

- Jeugd : 3 april : samenkomst tussen jeugd en competitie : krachtlijnen hervorming 

jeugdcompetitie en tijdlijn opstellen voor opstellen van nieuwe reglementen. 

- zelfevaluatie RvB: communicatie : Frank zal voorstel doen om dit verder uit te werken met de 

voorzitters van de provincies. 

- Frank meldt dat Volley Vlaams Brabant niet verder gaat met Dominique Corbeel als voorzitter 

van de beachcommissie 

- Frank meldt de organisatie van selecties voor jeugdbeachspelers in Vlaams Brabant zoals 

gevraagd door de beachstuurgroep 

 

10. Johan Van Riet 

- De beachstuurgroep zal samenkomen om verdere initiatieven ter promotie van beach te 

bespreken en uit te werken 

- Vraag tot ondersteuning van de organisatoren Vlaamse jeugdkampioenschappen : zowel 

financieel als organisatorisch. Max 500 euro tussenkomst mits natuurlijk voorlegging van de 

nodige bewijzen. 

 

11. TO DO 

- RvB 15 april : gedragscode 

- RvB 15 april : procedure belangenconflicten 

- RvB 15 april : introductieprocedure leden RvB 

- RvB 15 april : bestuursprofielen RvB 

 

12. Aandachtspunten toekomst 

- Recreatie 

- Strafpunten  

- Transfertreglement jeugd 

 

Verslag, Willy Corbeel 
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