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Aanwezig : Jean Paul Debuysscher, Luc Declercq, Johan Somers, Johan Van Riet, Dirk Cocquyt,
Frank Desmet, Willy Vleugels, Geert De Dobbeleer, Willy Corbeel (verslag)
Verontschuldigd : Koen Hoeyberghs
Uitgenodigd : Wim Backaert
1.

Algemeen Directeur Topsport

2.

Algemeen Directeur Volley Vlaanderen
- EVC : morgen RvB EVC. SBB werkt aan de afsluiting van het boekjaar 2019. In kader van
nieuwe wetgeving op de vennootschappen zal de structuur worden bekeken. SBB werkt aan
opsplitsing kosten per verschillende categorieën.
- Personeelsbeleid : coördinator voor Beachvolley for you : Wout Wijsmans wordt voorgesteld
om dit te leiden voor 6 maanden : was gebudgetteerd. RvB keurt dit goed. Geert deelt mee
aan Wout.
- Volleyproms : gaat door op 3 mei in de Versluysarena van KV Oostende i.s.m. Laatste
Nieuws en Volley Belgium
- Samenwerking met steden :. Reeds gemaakte akkoorden en nieuwe worden besproken.
- Clubbezoeken : evaluaties door clubs (presentatie door Wim Backaert) : presentatie wordt
doorgestuurd naar de leden van de raad van bestuur
- Nationale jeugdkampioenschappen : problematiek affiche wordt besproken en opgelost.

3.

Secretariaat en Secretariaat Generaal
- Verslag RvB 1 april 2019 : goedgekeurd
- Opvragen kandidatuur beachcommissievoorzitter : van mei naar augustus/september
verplaatsen. Beslissing : verplaatsen naar 1ste RvB van september.
- Reglement beker van Vlaanderen : goedgekeurd. Johan S deelt mee aan Luc die op
website laat plaatsen.
- Competitiereglement Volley Vlaanderen : goedgekeurd. Johan S deelt mee aan Luc die op
de website laat plaatsen
- Homologatiereglement Volley Vlaanderen : goedgekeurd. Johan S deelt mee aan Luc die op
de website laat plaatsen
- Clubadministratie (zie dossier) : goedgekeurd
- Verslag LSC 26 februari 2019 : goedgekeurd
- Verslag JC 26 maart 2019 : goedgekeurd
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4.

Voorzitter
- Juridische werkgroep kwam samen om de statuten door te nemen in het kader van de
nieuwe vennootschapswetgeving. Punten die dienen gewijzigd te worden werden
vastgelegd. Steven Declercq zal deze komen bespreken op een volgende RvB. JP zal dit
met Steven vastleggen
- De voorzitter meldt dat er bij het bondsparket van Volley Belgium klacht werd neergelegd
tegen voorzitter Volley Belgium en voorzitter Volley Vlaanderen door de liga Heren
- Voorzitter vraag Geert of het dossier volleyspike in orde is. Geert bevestigt.
- Voorzitter vraagt Geert of alles in orde is voor de kampioenen in Liga A Heren en Dames.
Geert bevestigt.
- Voorzitter vraag Geert of ereleden in orde zijn. Geert bevestigt.

5.

Financieel bestuurder
Luc bevestigt dat er verder wordt gewerkt aan de implementatie van het systeem van
verenigingswerk voor scheidsrechters en vrijwilligers.

6.

Willy Vleugels
- Willy vraagt Geert naar bestelling tablets voor volleyspike : Geert stuurt vraag nog eens rond
en zal dan afsluiten.
- Naar aanleiding van de competitiehervorming bevestigt de RvB dat de functies van VV
scheidsrechterverantwoordelijke en competitieverantwoordelijke zullen blijven bestaan voor
de harmonisatie van de werking in de BLVV’s.
- Het managementcomité vergadert ongeveer 5 à 6 keer per jaar en zal dit blijven doen na de
competitiehervorming.
- De kosten voor de clubs in de verschillende nieuwe reeksen na de hervorming worden
bekeken en voorstellen zullen worden voorgelegd.

7.

Johan Somers
- Werking VV-BLVV : betere planning van de implementatie
- Testwedstrijden einde seizoen : overgang van divisie naar nationale volgend seizoen : door
competitiehervorming geen zakkers uit nationale : maar door stoppen van ploegen moeten er
oplossingen worden gezocht. Voorstel om de twee tweede van 1e divisie bij de heren te laten
spelen voor een bijkomende stijger naar nationale indien nodig (was niet voorzien in
reglement) : RvB geeft zijn goedkeuring.
- Competitiehervorming : voorzitter vraagt Johan S om een tijdschema op te stellen van alle
punten die in dit verband moeten bestudeerd worden. Johan bevestigt dat dit zal gebeuren en
dat hij de bestuurders zal informeren.

8.

Dirk Cocquyt

9.

Frank Desmet
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jeugdcommissie en ontmoetingscommissie zaten samen over de hervorming van de
jeugdcompetitie. Op 24 april komt er een werkgroep samen voor de verdere uitwerking van de
nieuwe uniforme jeugdcompetitie. In december 2019 zullen de nieuwe reglementen klaar zijn.
Frank stuurt nog een mail met info.
10. Johan Van Riet
Beach : Johan informeert over het uitwerken van een structuur voor beachwerking in
analogie met de structuur van het indoorvolley. Johan stuurt een werkdocument door aan de
leden van de RvB. Dit zal worden voorgesteld op RvB Volley Belgium.
Lidkaarten, schrappen, vrijheden, enz : Johan bekijkt deze zaken en geeft input om
eventueel een aantal zaken aan te passen
11. TO DO
- RvB 29 april 2019 : Verslag Beach stuurgroep : 11 april 2019 : goedkeuring beslissingen
- RvB 29 april 2019 : gedragscode
- RvB 29 april 2019 : procedure belangenconflicten
- RvB 29 april 2019 : introductieprocedure leden RvB
- RvB 29 april 2019 : bestuursprofielen rvb
- RvB 29 april 2019 : zelfevaluatie RvB : communicatie
12. Aandachtspunten toekomst
- Recreatie
- Strafpunten
- Transfertreglement jeugd
Verslag,
Willy Corbeel
16/04/2019
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