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Raad van Bestuur VV 03/12/2018 - EVC Vilvoorde
EXTERN
Aanwezig: Jean-Paul De Buysscher, Luc Declercq, Willy Vleugels, Luc Budenaers (zonder stemrecht)
(vervanger Johan Somers die verontschuldigd is), Dirk Cocquyt, Frank Desmet, Johan Van Riet,
Koen Hoeyberghs, Geert De Dobbeleer, Willy Corbeel (verslag)
Verontschuldigd: Johan Somers
1.

Algemeen Directeur Topsport
- Vraag van club die spelers/speelsters levert voor selecties: kunnen de kosten voor de
wedstrijdverplaatsing worden kwijt gescholden: RvB geeft zijn akkoord en Luc Budenaers zal dit
toepassen.
- Koen stelt voor om contract van Dominique Baeyens in zijn huidige functie als coördinator
topsportschool te verlengen tot 15 augustus 2020. RvB geeft unaniem akkoord.

2.

Algemeen Directeur Volley Vlaanderen
- toewijzing organisatie VV-jeugdkampioenschappen: verschoven naar RvB van 17 december.
Iedereen meldt voor die datum de keuze aan Geert en Willy
- Verenigingswerk: werkdocument opgesteld door Luc Declercq wordt besproken. De wijziging
aan de vergoedingen vrijwilligerswerk (zelfde dagtarief, max 2500 euro per jaar, 2000 km en
van toepassing op scheidsrechters) zal veel oplossen voor de BLVV’s. Er wordt verder gewerkt
om alle betrokkenen te informeren over de modaliteiten voor vrijwilligerswerk/verenigingswerk
en ook over de toepassing ervan.
- Beachtornooi: (samen met Johan VR) kandidaatstelling voor een 1 sterrenbeachtornooi (FIVB)
één week (15 tot 18 augustus 2019) na Knokke voor dames en heren. Kandidatuur moet
binnen tegen 15 december 2018. Voorzien in goedgekeurd budget.
- Wevzabeach: (samen met Johan VR) organisatie tornooi van 2 tot 4 augustus 2019 in EVC.
- Vergadering met managementteam: werd positief bevonden en moet zeker herhaald worden
zodat alle commissies onder elkaar regelmatig kunnen ontmoeten en info uitwisselen.

3.

Secretariaat en Secretaris-generaal
- RvB 17 december: start na AV EVC: 19.30
- Goedkeuring verslag RvB van 19 november 2018: goedgekeurd. Vergaderdata 2019: goedgekeurd

4.

Voorzitter
- Raad van bestuur Volley Belgium: Jean Paul was verontschuldigd en Luc brengt verslag uit:
o het laat uitblijven van verslagen werd aangekaart,
o Arturo Di Giacomo verkozen als voorzitter NSC, bespreking toepassing video challenge
system, 18/12 opleiding voor topscheidsrechters van Spaanse scheidsrechter, 25/01
samenkomst voor alle scheidsrechters in Elewijt,
o feedback van vergadering met beachorganisatoren en voorlopige kalender 2019,
o voorstel werd voorgelegd i.v.m. competitiehervorming maar werd niet beslist gezien het nog
niet op RvB VV kon worden besproken,
o liga dames: vroeg naar evaluatie supercup en betere communicatie hierrond, haalde ook
problematiek van switch naar tiebreak aan, vroeg naar aanspreekpunt i.v.m. nationale ploegen
= Koen, vroeg naar actieplan i.v.m. promotie damesvolleybal,
o HR Volley Belgium in voorbereiding,
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- Evaluatie algemeen directeur topsport: evaluatiedocument wordt plenair besproken. Vragen
worden gesteld en beantwoord. De werking wordt unaniem positief beoordeeld.
- Ereleden: nota goedgekeurd. Er zal nu bekeken worden of er retroactief een lijst zal opgesteld
worden van ereleden. Willy bezorgt aan secretariaat voor toepassing.
- Overlijdens: nota over wat te doen bij overlijden wordt goedgekeurd en zal toegepast worden.
Willy bezorgt aan secretariaat voor toepassing.
5.

Financieel Bestuurder
- Verenigingswerk samen met Geert : zie bij Algemeen directeur VV
- Aangetekende herinnering voor betaling facturen werden verstuurd naar clubs: Luc geeft een
overzicht

6.

Willy Vleugels

7.

Johan Somers
- Voorstel competitiehervorming:
o uitleg door Luc Budenaers: VV geeft zijn akkoord voor de 4 eerste niveaus op nationaal
niveau vlak. Over niveau 5 beslissen de vleugels.
o iedere BLVV zal zijn standpunt over niveau 5 bepalen: provinciaal of huidig divisie. Dit wordt
ten laatste op 21 december meegedeeld voor verspreiding aan de RVB.

8.

Dirk Cocquyt

9.

Frank Desmet

10. Johan Van Riet

11. TO DO
- RvB VV 17 december 2018: toewijzing organisatie nationale jeugdkampioenschappen (Geert)
- RvB VV 17 december 2018: toewijzing organisatie VV-jeugdkampioenschappen (Geert)
- RvB VV 17 december 2018: zelfevaluatie RvB (Luc en Frank)
- RvB VV 17 december 2018: G-sport (Geert)
- RvB VV 17 december 2018: Beachwerking 2019
12. Varia
Volgende Raad van Bestuur maandag 17 december 2018 om 19.30u.
Verslag,
Willy Corbeel,
04/12/2018
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