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Raad van Bestuur VV 23/12/2019 - EVC Vilvoorde 
EXTERN 

 

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

Johan Van Riet, Willy Corbeel (verslag), Geert De Dobbeleer, Koen Hoeyberghs 

1. Algemeen Directeur Topsport 
- Communicatie beach Leuven : beachhal zal vanaf volgend schooljaar operationeel zijn. 

Afdeling Topsport Beach zal worden opgestart i.s.m. Redingenhof Leuven. Info zal hierover 
worden verspreid zodat selecties kunnen worden gemaakt en inschrijvingen kunnen starten. 
Vanaf 2de graad zal er geen topsportschoolcombinatie meer mogelijk zijn tussen beach en 
indoor. 

 
2. Algemeen Directeur Volley Vlaanderen 

- EVC : technisch gezien verdwijnen CBVA’s als gevolg van de nieuwe vereningingswetgeving. 
Er dient een aanpassing van de vorm te gebeuren. Zal op volgende RvB EVC worden 
besproken.  

- Personeelsbeleid : evaluatiegesprekken gingen vorige week door : evaluatie en nieuwe 
doelstellingen voor 2020. Op 15 januari 2020 personeelsvergadering over werkorganisatie. 
(info zal ook worden doorgespeeld aan RvB). 

- Goed bestuur : apart hoofdstuk gecreëerd op website en nodige documenten werden 
geplaatst zoals voorzien. 

- Inhoud EHBO koffer : Geert bezorgde document met wat in deze koffer moet zitten. Zal 
worden verspreid naar clubs via nieuwsbrief. 

- Ethische commissie : kandidaturen zullen worden opgevraagd. 
- Volleyspike : resultaten van vergadering van 10 december 2019 tussen Volleyspike, 

secretariaat en LOC : installatie kan nu door download van google playstore, oplossing voor 
IOS en voor download op pc en comments kunnen worden toegevoegd. Andere items 
werden besproken en info gegeven. Communicatie naar clubs zal gebeuren via nieuwsbrief. 

- Toewijzingen jeugdkampioenschappen : Vlaams Brabant NVV Tienen, Limburg Jaraco As, 
Oost Vlaanderen BLVV organiseert zelf (mogelijk met een club). 
 

3. Secretariaat en Secretariaat Generaal  
- Verslag av 29 november 2019 en bijlage op website en andere verslagen AV : Willy brengt in 

orde. 
- AV 29 november 2019 : verslag en statuten : publicatie in BS zal voor einde 2019 gebeuren 

(via Toon Sorgeloos). 
- Vergaderkalender 2020 : update tot april 2020 : update wordt aanvaard. 
- Vergaderkalender 2020/topics : voorzitters van commissies worden verder uitgenodigd zoals 

voorzien. 
- Uitsluiting toegetreden lid : advies van bondsparket werd ingewonnen en verdeeld. 
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4. Voorzitter 
- Raad van bestuur Volley Belgium : 19 december 2019 : Jean-Paul brengt verslag uit: 

o Verslag over beachvergadering met beachorganisatoren, terugverdienmogelijkheid van 
inschrijvingsgeld na evaluatie (criteria dienen vastgelegd te worden), geen 1 stertornooi.  

o Scheidsrechterscommissie : iedere club heeft nodige tablets ter beschikking, nieuw type 
headsets wordt uitgetest, Sr vergadering op 24 januari 2020 in Mont St Guibert, sr zullen 
mail krijgen i.v.m. inschrijving voor verenigingswerk, Paul Lagae werd voorgedragen als 
wedstrijdcommissaris en werd aanvaard.  

o FVWB vraagt op bekerfinale een stand van Panathlon. Geert merkt op dat FVWB geen 
input geeft i.v.m. het fairplaydossier wat ook de subsidie van VV kan in gevaar brengen.  

o Willem De Buysschere wordt nationaal beachverantwoordelijke in de sr commissie.  
o Paritair comité : mandaten moeten worden ingediend voor eind januari 2020 : één 

ingevuld door de liga Heren, tweede kandidaat is Daniel Vandaele (FVWB) : VV stelt zich 
de vraag of VB in deze moet vertegenwoordigd zijn gezien dit een zaak is tussen 
werkgevers en werknemers en VB geen werkgever is. Liga A dames wil niveau 
damesvolleybal omhoog tillen en willen hiervoor een vzw worden : zij zullen hiervoor 
een aantal initiatieven nemen. 

- RCB vergadering met liga Heren op 12 december 2019 : Jean-Paul brengt verslag uit. 
Standpunten VV i.v.m. voorgelegde documenten (medical joker, wildcard, ….) werden 
meegedeeld. 

- tijdschema competitiehervorming en resultaten werkgroepen : 14 december 2019 in Mont 
Saint Guibert. Luc Van Rentergem gaf overzicht van probleempunten i.v.m. homologatie : 
voorstel overgangsperiode voor gelijkschakeling naar uniforme waarden i.v.m. vrije ruimte, 
hoogte en verlichting. Arbitrage : gelijkschakeling hoogste niveau bij dames/heren en 
verhoging vergoedingen niveau 2. VV vindt dat competitiehervorming niet mag leiden tot 
kostenverhogingen. Aanduidingen zouden op de eerste twee niveaus nationaal blijven, de 
andere blijven in de vleugels. Verschil tussen beide federaties op het vlak van dubbele 
affiliatie : VV enkel in het kader van de topsportschool, FVWB kennen ‘centres de 
formation: 4 clubs’. Verschil in reglementering rond coachlicenties : dient aangepast. 
Systemen dienen op elkaar te worden afgestemd waarbij VV van oordeel is dat dit enkel 
een finetuning moet zijn en geen opnieuw maken van een nieuw systeem. Vraag van Paul 
Lagae over creatie van interfederale beker en afschaffing Vlaamse Beker : idee van 
werkgroep is niveau 1&2 spelen Beker van België, niveau 3,4 & 5 spelen ‘interfederale 
beker’ : VV is van oordeel dat het beter is om eerst de competitiehervorming door te 
voeren en de creatie van een nieuwe beker niet onmiddellijk door te voeren maar op 
termijn te bekijken. 

 
5. Financieel bestuurder 

- Verenigingswerk : praktische uitwerking na akkoord van RSZ en betaling scheidsrechters 
vanaf 01/01/2020 : Luc hield een ronde van Vlaanderen om dit te gaan verduidelijken in de 
provincies. Overal positief onthaald. Kurt gaf steeds eerst een inleiding en de samenwerking 
verliep heel vlot. De vergaderingen verliepen heel goed en in een positieve sfeer. Luc meent 
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dat het ook op andere vlakken interessant zou zijn om bepaalde onderwerpen eens te gaan 
bespreken met andere doelgroepen. Luc krijgt felicitaties voor zijn werk. Specifieke vragen 
komen binnen via centraal mailadres en worden beantwoord eventueel na contact met RSZ. 

 
 

6. Willy Vleugels 
 

7. Paul Lagae 
- Verantwoordelijkheid bestuurders naar commissie toe : de verdeling blijft voorlopig dezelfde. 

Paul doet de competitiecommissie. 
- Conclaaf : infodoorstroming : verslagen commissies : Geert neemt op via het 

managementcomité. 
- Conclaaf : vereenvoudiging : facturatie aan clubs van kosten van BLVV’s via vv : Luc zal dit 

bekijken ook met SBB i.v.m. btw. 
 

8. Dirk Cocquyt 
- Haalt problematiek aan van verbod op plastiekflessen in de zalen en van emissievrije zones 

in steden. 
- Stelt vraag aan Frank i.v.m. nieuw jeugdcompetitiereglement : volgende vergadering in januari. 

 
9. Frank Desmet 
 
10. Johan Van Riet 
- Nieuwe vergadering met organisatoren van beachtornooien : moeten voor 15 februari 

inschrijven. Terugverdienmogelijkheid. 
- Ging naar AV Sportwerk : zullen extra middelen creëren om minder afhankelijk te zijn van 

subsidies die verminderd werden. 
 

Volgende Raad van Bestuur maandag 6 januari 2020 om 18.30u. 

Verslag 

Willy Corbeel 
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