Verslag Algemene Vergadering VV
27/11/2020 – via Microsoft Teams – 19.00
Aanwezig:
Effectieve leden: Jean-Paul De Buysscher, Luc Declercq, Frank Desmet, Geert Blyaert, Willy Vleugels,
Koen Vaneynde, Luc Haesen, Paul Lagae, Willy Loverix, Stefan Quintens, Dirk Cocquyt, Marc Biebauw,
Wilfried Van Droogenbroeck, Johan Van Riet, Norbert Verlinde, Peter Van Speybroeck
Directie: Geert De Dobbeleer, Koen Hoeyberghs
Verontschuldigd:
Effectieve leden: Guillaume Drent
Verslag: Willy Corbeel (secretaris-generaal)
Voor begin vergadering vraagt Willy de regels van elektronisch vergaderen strikt op te volgen: micro’s
afzetten als men niet aan het woord is en hand opsteken als men het woord wil.
1.

Nazicht stemgerechtigden:

- Er zijn 16 effectieve leden aanwezig. Guillaume Drent gaf volmacht aan Frank Desmet. Het
resultaat wordt berekend door vergelijking van positieve tegen negatieve stemmen.
- Er zal gestemd worden met naamafroeping voor punten 4,5 en 7 van de agenda. Voor punten 6
en 8 (geheime stemming voor personen zal per brief verlopen gezien probleem met Teams: SG
opent brieven op 4 december 2020 om 15 uur op het secretariaat van VV).
2.

Ordemoties: er zijn geen ordemoties.

3.

Welkomstwoord door de voorzitter:

Geachte heren,
van harte welkom op onze Algemene Vergadering van Volley Vlaanderen. We krijgen vandaag als
het ware een vrij klassieke agenda voorgeschoteld echter met dien verstande dat de setting van
deze vergadering totaal verschillend is van alle vorige Algemene Vergaderingen. Ja helaas, Corona
heeft ons dagelijks leven overhoop gehaald en heeft alle activiteiten en de gang van zaken binnen
de federatie op zijn kop gezet.

Waar we traditioneel openen met een overzicht van wat er binnen de federatie het afgelopen jaar
gepresteerd werd op vlak van topsport en de nationale ploegen. Wel dit overzicht zal zeer beperkt
zijn. Op de valreep konden we nog genieten van de bekerfinale in het Sportpaleis van Antwerpen en
voor de rest dienden we ons op te warmen aan de bronzen medaille van de jongens U20 op het EK
in Tsjechië. Een EK trouwens dat slechts op de valreep doorgang kon vinden omwille van Corona en
mits geschuif met de kalender.
Waar we wel mee worstelden waren het voortijdig afbreken van de competitie met alle gevolgen
van dien om toch nog tot een eindklassement te komen. Een eindklassement dat finaal van belang
was voor een correcte opstart van de competitie-hervorming. Het ganse beach-gebeuren werd
afgelast, geen kampioenschap en dus ook geen finales in Knokke. Verder werden de geplande
activiteiten van onze nationale ploegen zoals bijvoorbeeld de Volley Nations League allemaal
geschrapt.
Corona blijft ons in zijn greep houden en gaat niet met vakantie. Waar her en der al gespeculeerd
wordt over mogelijke scenario’s om de competitie af te sluiten, zitten we momenteel nog steeds
met een veel groter probleem namelijk wanneer en hoe gaan we competitie kunnen opstarten.
Voor de hoogste reeks bij de mannen en de vrouwen werd een uitzondering bekomen mits het
naleven van strenge maatregelen. Bij de mannen lukt dit behoorlijk ook al heeft Corona het
merendeel van de ploegen al tijdelijk op non-actie gesteld. Bij de vrouwen is er chaos omdat er ruzie
is binnen de liga dames waar de helft van de ploegen volgens de strenge normen wel wou starten
maar de rest van de reeks de opstart voorziet voor begin januari.
Dat Corona weegt op de samenleving is een understatement. Mede dank zij Corona komen
pijnpunten naar boven zodat we nu in een fase gekomen zijn waarbij bijna iedere beslissing
aangevochten en bekritiseerd wordt en dat geldt niet alleen voor de sportsector maar voor het
ganse maatschappelijk bestel. Blijft de uitdaging om de kalmte te bewaren en waar mogelijk nieuwe
initiatieven te nemen. Denken we maar aan het online-vergaderen, aan webinars, aan online
begeleiding en zo meer. En om het Corona-verhaal op een positieve wijze af te sluiten kan ik ook
nog melden dat we vanuit Sport Vlaanderen een deel van het noodfonds voor de sport toegezegd
gekregen hebben. Het bedrag ten belope van € 198.000,00 zal integraal verdeeld worden onder de
clubs.
We kijken echter vooruit en als blikvangers voor het huidig seizoen vermeld ik toch even dat er in
2021 niet minder dan 3 jeugdploegen zicht plaatsten voor het WK Under Age. Even belangrijk is ook
te vermelden dat we in de eerste graad in Leuven uiteindelijk gestart zijn met een opleiding Beachvolleybal. Met onze dank aan allen die de opstart van deze Beach-school mogelijk hebben gemaakt.
En om het beach-verhaal af te ronden vermeld ik nog de organisatie van een FIVB-1* tornooi

komende zomer in Leuven. Of al deze activiteiten doorgang zullen vinden valt echter af te wachten
van de Corona-evolutie.
Zoals aangekondigd op de vorige BAV rond het beleidsplan zouden we een overleg houden met alle
BLVV’s om een aantal punten van discussie en frustraties te bespreken. Tot nog toe is die
vergadering nog niet doorgegaan omdat we deze per se fysiek willen laten doorgaan. De enige
reden waarom dit nog niet geschiedde is uiteraard de Corona-pandemie. Maar dit belet niet dat
iedere BLVV zijn punten al kan doorsturen en ze kan dit best doen naar mij toe. Het is en blijft de
bedoeling om tot een betere samenwerking te komen met een versterkend karakter voor de
beleving van het volleybal.
En dan denk ik dat we nu kunnen overgaan tot de dagorde van deze Algemene Vergadering en
daarvoor geef ik het woord aan Willy Corbeel.
4.

Jaarplan 2021:

Geert De Dobbeleer en Koen Hoeyberghs geven verdere uitleg bij het jaarplan op basis van de
presentatie in bijlage.
Peter Van Speybroeck vraagt meer informatie over de competentieprofielen en wie deze zal
opmaken en goedkeuren.
Geert De Dobbeleer legt uit dat de competentieprofielen (bijvoorbeeld leden van de RvB) een
vereiste zijn van Sport Vlaanderen in het kader van Goed bestuur. Wanneer deze zijn opgesteld zal
Sport Vlaanderen ze beoordelen en als ze voldoen meer punten toekennen voor het bekomen van
subsidies.
De Voorzitter maakt duidelijk dat deze zullen worden opgesteld door de RvB en voorgelegd aan de
AV voor goedkeuring.
Peter Van Speybroeck is benieuwd naar het resultaat.
Na de bespreking vraagt Johan Van Riet een onderbreking om te kunnen overleggen met zijn
delegatie.
Na de onderbreking volgt de stemming met als resultaat: 17 voor, 0 tegen en 0 onthoudingen.
5.

Budget 2021:

Luc Declercq geeft uitleg over het budget op basis van het reeds doorgestuurde budget en
toelichtingen in bijlage. In bijlage eveneens de slides die hij gebruikt tijdens de AV.

Willy Vleugels stelt namens Volley Antwerpen het probleem van onvoldoende werkmiddelen die
naar de BLVV’s gaan en vraagt een verdubbeling. Hij stelt dan ook een uitstel van de stemming van
het budget voor.
Luc Declercq meldt dat een wijziging van het bedrag van deze werkmiddelen niet zomaar kan
worden beslist want dat hiervoor ofwel geld dient gevonden bij andere posten ofwel wordt het
tekort groter.
De Voorzitter merkt op verrast te zijn door deze vraag op de dag van AV alhoewel iedereen al lang
op de hoogte was van de voorbereiding van het budget en de vraag dus reeds lang had kunnen
gesteld worden. Hij stelt voor om het budget te stemmen zoals het voorligt met een eventuele
budgetaanpassing in maart na studie van de vraag.
Peter Van Speybroeck merkt op dat het tekort ligt bij Topsport en vraagt of niet kan gezorgd
worden voor meer inkomsten door merchandising en meer sponsoring.
Luc Declercq merkt op dat Sport Vlaanderen topsport niet volledig subsidieert maar eist dat de
federatie een belangrijke bijdrage dient te leveren.
Geert meldt dat gezien het gebrek aan activiteiten in 2020 de verkoop van merchandising stilviel en
dat in het budget enkel de gerealiseerde sponsorcontracten zijn opgenomen. Hij meldt dat hij
bijvoorbeeld deze week een nieuw contract realiseerde dat nog is opgenomen maar dat er ook
tegenvallers kunnen zijn.
Koen Vaneynde sluit zich aan bij de vraag naar meer middelen voor de BLVV’s en merkt op dat er in
2020 personeel werd aangeworven ondanks het feit dat er in 2019 gezegd werd dat de loonkost
voor de federatie zeer zwaar is.
Luc informeert dat deze gebudgetteerd waren en ook mogelijk gemaakt werd door de betere
opbrengsten na de hervormingen van Muytters gezien de federatie beter scoorde op een aantal
vooropgestelde parameters (vb. aantal gediplomeerde trainers).
Johan Van Riet herinnert aan zijn vraag om clubcoaches te laten werken voor de BLVV’s en sluit zich
aan bij de vraag naar meer middelen voor de BLVV’s.
De Voorzitter meent dat deze vraag kadert in de bespreking hoe het nu verder moet in de
toekomst. Hij noteert ook dat de middelen voor de BLVV’s in het verleden reeds substantieel
werden verhoogd als compensatie voor het wegvallen van de provinciale subsidies aan de BLVV’s (in
het kader van de Vlaamse interne staatshervorming van de Vlaamse Regering).
Geert De Dobbeleer accentueert ook de rechtstreekse steun van VV en personeel aan de clubs. Niet
enkel financieel (vb. jeugdsportfonds) maar ook structureel.
Peter Van Speybroeck ziet een rechtvaardiging van meer middelen voor de BLVV’s in het feit dat er
aan de BLVV’s meer wordt gevraagd i.v.m. organisaties. Hij stelt hierbij dat het steeds moeilijker
wordt om hiervoor vrijwilligers te vinden die in vele gevallen vergoed wensen te worden.

Na de bespreking van het budget werd volgende consensus bereikt: een werkgroep zal opgericht
worden om tegen de av van maart eventueel een budgetaanpassing te formuleren over een
verhoging van de ondersteuning aan de BLVV's. Deze werkgroep dient in kaart te brengen voor
welke taken de subsidies aan de BLVV’s best toegekend werden gezien de evolutie van het
takenpakket de laatste jaren.

Johan Van Riet vraagt opnieuw onderbreking voor overleg met zijn delegatie.
Na deze onderbreking volgt de stemming over het voorgelegde budget 2021. Dit werd goedgekeurd
met 16 stemmen voor, 0 tegen en 1 onthouding.
6. Auditcomité: aanvaarding Jenthe Van Buggenhout als lid voor Volley Limburg (functie was
vacant): stemming per brief. Resultaat wordt bekend gemaakt op 4 december 2020. Op 4 december
2020 werden de stembrieven (ontvangen conform de vereisten) geopend door Willy Corbeel in
aanwezigheid van Geert De Dobbeleer op het secretariaat van VV. Uitslag: 17 voor, 0 tegen en 0
onthoudingen. Jenthe is aanvaard als lid van het auditcomité.
7. Nieuwe statuten Volley Limburg: aanvaarding nieuwe statuten die conform zijn met de statuten
van Volley Vlaanderen. Uitslag stemming: 17 voor, 0 tegen, 0 onthoudingen.
8. Aanvaarding als toegetreden lid van Volley Vlaanderen van de Heer Luc Pepels (2/3
meerderheid noodzakelijk zoals beslist op BAV van 18 september 2015): stemming per brief.
Resultaat wordt bekend gemaakt op 4 december 2020. Op 4 december 2020 werden de
stembrieven (ontvangen conform de vereisten) geopend door Willy Corbeel in aanwezigheid van
Geert De Dobbeleer op het secretariaat van VV. Uitslag: 10 voor, 6 tegen en 1 onthouding. Gezien er
2/3 van de som van de positieve en negatieve stemmen (onthouding wordt niet meegerekend)
diende te worden behaald of 11 stemmen voor, wordt de heraansluiting niet aanvaard.

9.

Voorstellen en interpellaties: geen ontvangen

10. Slotwoord van de voorzitter:
Geachte vergadering, hierbij zijn we dan aan het einde gekomen van onze Algemene Vergadering. In
normale omstandigheden zouden we nu nog even napraten bij een droogje en een natje. Nu is dat
echter niet mogelijk en de reden daarvoor is je wel bekend.
Ik wens iedereen te bedanken voor zijn bijdrage aan deze Vergadering. Afsluiten doen we dan ook
met de slogan ‘Hou het veilig, hou het gezond’. Tot binnenkort.

Jean-Paul de Buysscher
Voorzitter Volley Vlaanderen

Bijlagen:
- presentatie AV met jaarplan en budget
- budget 2021
- slides budget gebruikt tijdens AV

