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Raad van Bestuur VV 23/07/2018 - EVC Vilvoorde
EXTERN
Aanwezig: Luc Declercq, Willy Vleugels, Johan Somers, Dirk Cocquyt, Frank Desmet, Johan Van Riet,
Koen Hoeyberghs, Geert De Dobbeleer, Willy Corbeel (verslag)
Verontschuldigd: Jean-Paul De Buysscher,
Uitgenodigd: Joris Verstraeten en Toon Sorgeloos
18.30: evaluatie van werking en voorstelling toekomstige visie door procureur bondsparket : Joris
Verstraeten en Toon Sorgeloos:
- A. statistieken: Toon geeft overzicht van de ingediende zaken en samenkomsten van de
verschillende kamers (document wordt nog gemaild door Toon)
- B. wijzigingen juridisch reglement: technische wijzigingen als gevolg van een evaluatie van de
juridische werking (op 7 maart 2018 met alle betrokkenen), wijziging statuten, digitalisatie van de
werking werden voorgesteld door Toon. Deze worden besproken en vragen/opmerkingen
beantwoord. Toon stelt voor artikel 0 te behouden maar op het einde te plaatsen.
De wijzigingen (belangrijk is straffen van nationaal doortrekken naar VV en BLVV’s) worden
unaniem goedgekeurd. Toon zal de tekst finaliseren en doormailen naar Karin, Geert en Willy
voor publicatie op website en info in volleyinfo.
- C. uitdrukkelijke individuele jaarlijkse verlenging van het mandaat van leden van de juridische:
voorgestelde lijst wordt goedgekeurd
- D. maximum bedrag per financiële vordering: verhoging van 2500 naar 5000 euro wordt goedgekeurd
- E. de forfaitaire bedragen voor administratie- en dossierkosten worden behouden zoals ze zijn
- F. er is op dit ogenblik geen lijst met alternatieve straffen.
1.

Algemeen Directeur Topsport
- Internationale transferten: beslissing Volley Belgium: huidige regeling behouden maar voor
volgend jaar een duidelijk reglement vastleggen zodat secretariaat hiernaar kan refereren.
- Aziliz: beslissing Volley Belgium: geen toegevingen

2.

Algemeen Directeur Volley Vlaanderen
- grensoverschrijdend gedrag: stand van zaken: Geert stuurde een nota rond i.v.m. werking API.
Yolande op uitvoerend niveau, Kristof op beleidsniveau. Dossiers (één éffectief) worden
opgevolgd. Stappenplan wordt opgesteld.
- Geert bespreekt verder met Luc Budenaers het verwerken van het overgebleven gedeelte van
het ontmoetingsreglement
- subsidiering basisopdrachten 2017: nota werd bezorgd aan de bestuurders. Geert geeft hierover
meer uitleg
- Volleyspike: infosessies werden gehouden waar nog een aantal vragen opkwamen. Deze worden
opgevolgd. Geert doet nog een oproep voor bestellingen tablets en vraagt info over situatie in
Antwerpen. Geert stelt nog een aantal praktische werksessies voor in september: BLVV’s zijn
geïnteresseerd maar dit moeten dan echt praktische werksessies zijn. Praktische implementatie
wordt verder besproken. Nota van LOC/LSC die door Dirk werd doorgestuurd wordt besproken.
Geert zal dit doornemen met Wim en communiceren naar LOC/LSC.
- Geert geeft nieuwe situatie i.v.m. coachlicenties. Geert zal samen met Johan communiceren
i.v.m. met specifieke situatie in West Vlaanderen. (Geert stuurt nog een detailoverzicht naar
iedereen)
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3.

Secretariaat en Secretaris-generaal
- transgenders: als IDkaart aangepast naar ‘V’ of ‘M’ en op basis van adviezen BOIC (divisie is
geen topsport) mag deze persoon spelen in de VV reeksen. Er wordt aan de bestuurders VV in
Volley Belgium gevraagd dit mee te nemen naar Volley Belgium voor standpunt i.v.m. nationale
reeksen en topsport.
- goedkeuring verslag RvB 2 juli 2018: goedgekeurd
- RvB 30 juli 2018: RvB gaat naar 6 augustus en die van 13 augustus vervalt.

4.

Voorzitter
- RvB Volley Belgium: Willy geeft kort overzicht doorgestuurd door JP van punten RvB 5 juli 2018

5.

Financieel Bestuurder
- VV heeft fiscale controle: op basis van horeca-omzet bij activiteiten. Luc doet nodige met SBB.
- Bijdrage van VV naar Topsport werd geanalyseerd.

6.

Willy Vleugels

7.

Johan Somers

8.

Dirk Cocquyt
- Onbelast bijverdienen : Geert en Luc volgen dit op.

9.

Frank Desmet

10. Johan Van Riet
11. EVC
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 6 augustus 2018: werking commissies/werkgroepen (Geert)
- RvB 6 augustus 2018: finale versie VV visie over competitiehervorming en standpunt FVWB
- RvB 6 augustus 2018: vervanging Roland Vermesen als voorzitter provinciale kamer Limburg
(juridisich) door Liesbeth Luts (Johan Somers)
- RvB 6 augustus 2018 : vervanging Paul Derkinderen als vast lid AV VV (Willy Vleugels)
- RvB 10 september 2018: goed bestuur: zachte indicator 9: gedragscode
13. Varia
Volgende Raad van Bestuur maandag 6 augustus 2018 om 18.30u.
Verslag,
Willy Corbeel,
24/07/2018
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