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Raad van Bestuur VV 09/12/2019 – EVC Vilvoorde
EXTERN
Aanwezig : Jean Paul De Buysscher, Luc Declercq, Paul Lagae, Johan Van Riet, Dirk Cocquyt,
Frank Desmet, Willy Vleugels, Geert De Dobbeleer, Koen Hoeyberghs, Willy Corbeel (verslag)

1.

Algemeen Directeur Topsport
- Documenten voorgelegd door de liga i.v.m. topsport : Koen licht zijn opmerkingen die
hij gaf in een aparte nota toe. De RvB kan zich vinden in de opmerkingen en vindt dat
deze moeten worden meegenomen in gesprekken met RCB.
- Afzegging van Bram Van Den Driessche wegens kwetsuur. Coolman zegde ook af
nadat zijn naam al was doorgegeven voor Kwalificatie OS.
- Tom en Dries krijgen geen topsportcontract meer maar kunnen werkloosheidsuitkering
krijgen gedurende 2 jaar. Geld voor een programma moet nog worden beslist door
de Taskforce van Sport Vlaanderen.

2.

Algemeen Directeur Volley Vlaanderen
- Personeelsbeleid : 19 en 20 december 2019 : evaluatiegesprekken over vastgelegde
objectieven en vastleggen van objectieven voor 2020
- Goed bestuur : gedragscodes bestuurders, sporters en begeleiders : iedereen zal deze
doornemen en opmerkingen doorgeven voor 13 december 2019 gezien dit voor 15
december bij Sport Vlaanderen moet worden ingediend. Publicaties op website dienen
te gebeuren onder hoofdstuk goed bestuur.
- Ethische commissie : kandidaturen zullen worden opgevraagd via de website.
- Presentatie evaluatie van verschillende events : Geert presenteert een impact analyse
van het de EK organisatie in België gemaakt door een extern bureau: pers, sociale
media : heel goede resultaten. De organisatie van het EK was verlieslatend zoals
gebudgetteerd. Organisaties Topsport en Combinatie Nationale Beach en World
beachorganisatie waren verlieslatend zoals gebudgetteerd.
- Volleyspike : morgen meeting met LOC over bestaande problemen : na deze
vergadering komt er een communicatie
- Managementteam : vergadering 9 januari 2020 om 19 uur : masterplan arbitrage,
nieuw beleidsplan 2021-2024 en gebruik van plastiek flessen in zalen staan samen met
andere topics op de agenda
- Toewijzing vv-organisaties jeugdkampioenschappen : U19 bieding Amigos Zoersel, U13
bod van Knack Roeselare, U11 Oost Vlaanderen organiseert zelf i.s.m. een club.
Limburg en Vlaams Brabant geven hun organisatie door aan Geert.
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3.

Secretariaat en Secretariaat Generaal
- Verslag RvB 25 november 2019 : goedgekeurd
- Verslag Jeugdcommissie VV van 20 november 2019 : goedgekeurd
- Vergaderkalender 2020 : data en topics/vaste punten agenda. Data 2020 ok.
Iedereen neemt topics door en geeft opmerkingen door aan Willy
- Uitsluiting van een toegetreden lid : Willy bezorgde nota over wat hierover in de
statuten staat en wat moet gevolgd worden. Willy vraagt verder advies bij juridische
instanties.
- Herverzoek uitzonderlijk transfer Gitte Vanluyten : niet toegestaan want geen 2/3 de
meerderheid (4 voor, 3 tegen)
- Uitzonderlijk transfer Thibault Detandt : de RvB houdt zich aan zijn beslissing genomen
na het eerste verzoek : blijft geweigerd.

4.

Voorzitter
- Uitvoering besluiten conclaaf : zal dit verder leiden
- Vorige week dinsdag vergadering bij Ethias : toekomstige visie van Ethias op
sponsoring werd meegedeeld;

5.

Financieel bestuurder
- Verenigingswerk : praktische uitwerking na akkoord van RSZ en betaling
scheidsrechters vanaf 01/01/2020 : Luc vangt zijn uitleg in de BLVV’s aan. Luc had
hierover contacten met Kurt Marien en kreeg reeds info i.v.m. vergoedingen.

6.

Willy Vleugels

7.

Johan Somers

8.

Dirk Cocquyt

9.

Frank Desmet

10. Johan Van Riet
-

Verslag beach organisatoren : werd doorgestuurd.
Aanpassing beach site : Johan presenteert deze aanpassing : voor iedere BLVV werd
een tabblad bijgevoegd dat ze zelf kunnen beheren.

Volgende raad van bestuur op 23/12/2019 om 18.30 in EVC.

