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Raad van Bestuur VV 02/07/2018 - EVC Vilvoorde
EXTERN
Aanwezig: Jean-Paul De Buysscher, Koen Vaneynde (zonder stemrecht ter vervanging van Willy Vleugels),
Johan Somers, Dirk Cocquyt, Frank Desmet, Koen Hoeyberghs, Geert De Dobbeleer, Willy
Corbeel (verslag)
Verontschuldigd: Luc Declercq, Willy Vleugels, Johan Van Riet,
18.30: conceptnota competitiehervorming:
- deze nota werd opgesteld door de voorzitter en dient als leidraad voor deze bespreking. De
voorzitter leidt het onderwerp in.
- De voorzitter geeft toelichting bij zijn nota en deze wordt verder besproken.
- Koen geeft toelichting bij een analyse die hij maakte van het onderwerp en die hij vroeger reeds
doorstuurde. (2 voorstellen)
- Op RvB Volley Belgium van donderdag wordt gevraagd naar de opstart van een werkgroep om
de nationale competitiehervorming te bespreken. Er zal aan FVWB hun input worden gevraagd
binnen de 14 dagen. Wie zit in werkgroep vanuit VV: Johan Somers, Jean Paul De Buysscher,
Geert en Koen. Op volgende RvB VV wordt de finale visie van VV vastgelegd.
1.

Algemeen Directeur Topsport
- Toelichting bij bijkomende middelen van Sport Vlaanderen.

2.

Algemeen Directeur Volley Vlaanderen
- Organisatie Supercup: vraag van Asterix AVO Beveren om dit te organiseren in hun nieuwe zaal.
Er is ook een concreet voorstel van stad Kortrijk. Organisatievoorwaarden werden opgesteld en
zullen bekend gemaakt worden. Beslissing via Volley Belgium.
- Geert geeft een overzicht van studenten die werken aan bepaalde projecten alsook van
zelfstandige firma die zal werken aan functionerings- en coachingstraject van personeel
- Geert brengt verslag uit over de Volleyspike opleiding in EVC.
- Vraag van BLVV’s hoe en wanneer tablets kunnen besteld worden: ten laatste 15 juli. BLVV’s
worden gevraagd dit te melden aan de clubs zodat zij deze ook kunnen bestellen via VV voor
deze datum.

3.

Secretariaat en Secretaris-generaal
- In alle provincies werden de nieuwe statuten goedgekeurd, zoals gevraagd op de AV VV (met
clausule dat er maar één beleid, dat wordt vastgelegd door VV, kan bestaan en uitgevoerd
worden), behalve in Antwerpen. Antwerpen zal hier verdere stappen zetten.
- RvB van 16 juli wordt verschoven naar 23 juli
- commissievoorzitter LSC: Kurt Marien (enige kandidaat) werd unaniem herkozen voor 4 jaar.
- Tweede schrappingsperiode september: aanvulling: spelers die reeds effectief speelden mogen
niet geschrapt worden in analogie met transfertreglement. Controle ook zoals bij transfert.
- Verslag RvB 18 juni 2018: goedgekeurd
- Nieuwe km vergoeding vanaf 1 juli 2018 tot 30 juni 2019: 0,3573 = 0,35 bij VV: Willy C informeert
- Willy informeert over een tweede geval van transgender. Wordt opgevolgd.

4.

Voorzitter
- Stemming definitieve tekst huishoudelijk reglement : unaniem goedgekeurd

5.

Financieel Bestuurder
- Verontschuldigd
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6.

Willy Vleugels
- Verontschuldigd, Koen Vaneynde ter vervanging

7.

Johan Somers
-

8.

Dirk Cocquyt
-

9.

Frank Desmet
-
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10. Johan Van Riet
- Verontschuldigd
11. EVC
- Jean-Paul zal als gevolg AV EVC met Guy bespreken welke werkgroepen zullen worden
opgericht i.v.m. de toekomstige werking van het EVC
- Uit te voeren werken aan de bestaande fitnessruimte: ontvangen offertes zal worden voorgelegd
aan EVC voor beslissing
12. TO DO
- Boetes aan scheidsrechters
- Ereleden en uitnodigingen op activiteiten (vroegere nota werd doorgestuurd naar voorzitter)
- Afsprakenlijst i.v.m. wat te doen bij overlijdens
- RVB 23 juli 2018: evaluatie van werking en voorstelling toekomstige visie door secretaris
bondsparket
- RVB 23 juli 2018: commissies/werkgroepen: nota over werking
- RVB 23 juli 2018: grensoverschrijdend gedrag: stand van zaken
- RVB 23 juli 2018: vervanging Paul Derkinderen als vast lid AV VV
- RvB 10 september 2018: goed bestuur: zachte indicator 9: gedragscode
Volgende Raad van Bestuur maandag 23 juli 2018 om 18.30u.
Verslag,
Willy Corbeel,
03/07/2018
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