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Raad van Bestuur VV 27/08/2018 - EVC Vilvoorde
EXTERN
Aanwezig: Jean-Paul De Buysscher, Willy Vleugels, Johan Somers, Dirk Cocquyt, Frank Desmet, Johan
Van Riet, Koen Hoeyberghs, Geert De Dobbeleer, Willy Corbeel (verslag)
Verontschuldigd: Luc Declercq,
1.

Algemeen Directeur Topsport
- Toelichting resultaten en evaluatie eerste periode:
o Yellow Tigers: nieuw systeem: Volley Nations League: goede resultaten met overwinningen
tegen sterke tegenstanders en sommige toppers het moeilijk gemaakt
o Yellow Tigers: kwalificatie EK: sterk verjongd team. Geplaatst voor EK.
o Red Dragons: mochten niet deelnemen aan World League. Meegedaan aan Euroleague.
Variabele resultaten. Hierdoor geen Final Four.
o Red Dragons: WK komt eraan. Moeten kunnen doorstoten uit de groep waarin ze staan.
o Van Walle-Koekelkoren: doel moet zijn om de OS te halen en daar ook te presteren. Daarvoor
moeten resultaten gehaald worden om binnen de top 12 te staan. Resultaten werden niet altijd
gehaald (slechts eenmaal binnen top 8 op 4 en 5 sterren tornooien) en daardoor fel gezakt in
de ranking. (41e plaats).
o Jeugd: zie aparte nota met resultaten van Koen waarin ook de resultaten van de senioren
vermeld staan
o Globaal vrij positieve balans

2.

Algemeen Directeur Volley Vlaanderen (op basis van een PowerPoint
- evaluatie jeugdsportfonds 2018: resultaten worden gepresenteerd en besproken. Opnieuw een
sprong voorwaarts in het aantal deelnemende clubs. Ook meer kleinere clubs doen mee. Grotere
toelage aan clubs door éénmalige extra subsidie van Sport Vlaanderen. Moet aan clubs
meegedeeld worden dat toelage volgend jaar lager zal liggen.
- situatie coachlicenties: update toestand op dit ogenblik
- grensoverschrijdend gedrag: 2 gevallen werden besproken en adviezen van ICES worden
gevolgd zoals beslist in vorige RvB van 6 augustus 2018
- volleyspike: bijkomende tablets worden morgen geleverd. Aanpassing afschaffing technische
TO’s zal gebeuren in versie 30. Oost-Vlaanderen meldt bestaan van een volledig gedetailleerde
handleiding. Deze is beschikbaar voor iedereen.
- tiebreak: Johan Somers, Geert en een vertegenwoordiger van tiebreak hadden een infosessie met de
clubs. Inloggegevens worden actueel verstuurd voor ploegen van liga A dames, liga B en nationale.
- fandag RD: 8 september in Aalst om 17.00 met smashvolley, handtekeningsessie en match tegen
Australia
- verenigingswerk: Geert heeft zich geïnformeerd bij Sdworx (sportspay): zij hebben akkoord met
de overheid om de app te integreren in sportspay maar pas vanaf midden september 2018. Uitleg
dient gegeven te worden op de scheidsrechtersvergadering van volgende vrijdag. Er zal verder
info worden ingewonnen bij verschillende instanties en het systeem zal niet worden ingevoerd
voor 1 januari 2019. Geert informeert Kurt en clubs.
- subsidiedossier 2019: stand van zaken: wordt druk aan gewerkt met nieuwe projecten. Moet
binnen voor 1 september. Topsportdossier werd apart overgemaakt aan Sport Vlaanderen door
Koen.
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3.

Secretariaat en Secretaris-generaal
- GDPR: vergadering voor RvB van 10 september
- Samenstelling LSC: goedgekeurd met unanimiteit. Een paar bemerkingen i.v.m. de verschillende
functies die door Dirk zullen worden overgemaakt aan Kurt.
- Goedkeuring verslag RvB 6 augustus 2018: goedgekeurd
- Topicslijst RvB: vernieuwde werd doorgestuurd
- Competitiereglement en volleyspike protocol: goedkeuring aanpassingen: goedkeuring zal via
mail worden opgevraagd zo gauw deze verbeterde aanpassingen worden rondgestuurd.
- Probleem overgang speelster: wie schetst gevallen en geeft feedback over antwoord

4.

Voorzitter
- Raad van Bestuur Volley Belgium:
o Technical Time Out: vraag van liga om deze af te schaffen. Binnen Volley Belgium was er een
consensus om dit door te voeren. De RvB VV is akkoord om dit ook in Volley Vlaanderen toe
te passen.
o JP brengt verslag van de RvB van Volley Belgium van 21/8
o Internationaal transfer: bij engagement voor de nationale ploeg : toepassing van een gunstiger
transferbedrag
o Commissarissen: leden RvB VV, Geert, Kurt Marien, Arturo en personen aan te duiden door
FVWB. Aanduidingen door Guy Juwet.
- Competitiehervorming: verslag van de vergadering van 16/8 wordt besproken: de RvB is akkoord
op met deze basis verder te werken (document was reeds doorgestuurd)

5.

Financieel Bestuurder
- Financieel lopend jaar

6.

Willy Vleugels
- Vervanging Paul Derkinderen als vast lid AV VV: komt op RvB Volley Antwerpen volgende
donderdag

7.

Johan Somers
- vervanging Roland Vermesen als voorzitter provinciale kamer Limburg (juridisch) door Liesbeth
Luts (is aangesloten): RvB bekrachtigd deze aanstelling

8.

Dirk Cocquyt
- hoe staat het met de neerlegging van het ontslag van 2 leden van de RvB EVC: JP vraagt na bij
voorzitter EVC
- Herman De Rycke was als voorzitter VV beach en voorzitter beach VOV niet uitgenodigd op de
vip van de finale van de nationale beach: JP zal Herman hierover informeren

9.

Frank Desmet
- Frank bespreekt een aantal punten i.v.m. jeugd: organisaties en reglementen jeugd, betalingen
scheidsrechters VJCL en betalingen aan clubs van deze bedragen

10. Johan Van Riet
- Toegestuurde mail van Jacques Vermeulen i.v.m. erkende bijscholing wordt besproken
- Vraagt ook een betere opvolging van de betalingen voor provinciale beach
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11. EVC
- fitnessruimte topsportwerking is zo goed als opgewaardeerd. Vanaf 1/9 zal Fyzix zaal 202
permanent huren voor groepslessen. Verdere acties dienen te worden genomen.
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
- Zelfevaluatie raad van bestuur: wanneer ?
- RvB 10 september 2018: goed bestuur: zachte indicator 9: gedragscode
- RvB 10 september 2018: aanpassing competitiereglement en protocol volleyspike
- RvB 10 september 2018: aanpassing huishoudelijk reglement 6.2 i.v.m. met jeugdwerking en
organisaties en ontmanteling ontmoetingsreglement
- RvB 10 september 2018: werking commissies en werkgroepen
13. Varia
Volgende Raad van Bestuur maandag 10 september 2018 om 18.30u.
Verslag,
Willy Corbeel,
28/08/2018
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