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Algemene vergadering VVB vzw 

 
De algemene vergadering VVB vzw vond plaats in het Eurovolleycenter,  
Beneluxlaan 22 in 1800 Vilvoorde op vrijdag 22/03/2013 om 19.30u. 
 
Aanwezigen: 
* Stemgerechtigd: de provinciale afgevaardigden: 
- Antwerpen: 3 stemmen 
 Dhrn. Etienne Mertens, Paul Derkinderen en Emiel Naets. 
- Vlaams-Brabant: 3 stemmen 
 Dhrn. Guy Juwet, Julien Van Brusselen en Michel Vandezande.  
- Limburg: 3 stemmen 
 Dhrn. Hubert Grootaers, Willy Loverix en Luc Menten. 
- Oost-Vlaanderen: 3 stemmen 
 Dhrn. Gilbert De Ruysscher, Herman De Rycke en mevr. Nadine Strobbe. 
- West-Vlaanderen: 3 stemmen 
 Dhrn. Johan Van Riet, Willy Scherrens en Eddy Degrave. 
- Dagelijks Bestuur: 3 stemmen 
 Dhrn. Willy Bruninx, voorzitter; Willy Corbeel, secretaris-generaal, Luc Pepels, 

financieel bestuurder. 
 
* Niet-stemgerechtigd: 
- Commissieverantwoordelijken: 
 dhrn. Swa Depelchin, Johan Callens, Filip Rossel, Marcel Coppens 
 Paul Lagae, voorzitter klachtencommissie 
 dhr. Koen Hoeyberghs, topsportcoördinator 
 dhr. Geert De Dobbeleer, sporttechnisch coördinator 
 dhr. Joeri Van de Wiele, coördinator recreatie 
- Secretariaat: 
 mevrn. Yolande Van Dorslaer (boekhoudster) en Karin Verlinden (verslag). 
- Verscheidene toeschouwers.  
 
* Verontschuldigd: 
- dhrn. Gilbert Moorthamer, Luc De Leenheer 
 
 
1. Nazicht der stemgerechtigden 
Aantal stemmen bij aanvang van de vergadering: 
Antwerpen: 3 stemmen 
Vlaams-Brabant: 3 stemmen 
Limburg: 3 stemmen 
Oost-Vlaanderen: 3 stemmen 
West-Vlaanderen: 3 stemmen 
Voorzitter 1 stem 
Secretaris-generaal 1 stem 
Financieel bestuurder 1 stem  
 Totaal: 18 stemmen 
 
Quorum bij 18 stemgerechtigde personen: 
gewone meerderheid = 10, 2/3° meerderheid = 12; geheime stemming (1/5°) = 4. 
 
 
2. Welkomstwoord door dhr. Willy Bruninx, voorzitter  
Dames en Heren collega’s van de RvB VVB en EVC, 
Dames en Heren voorzitters en leden van de commissies, 
Dames en Heren coördinatoren, 
Dames en Heren, 
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Een bijzonder welkom aan: 
- Philip Berben, voorzitter KBVBV  
- Michel Henno, financieel adviseur KBVBV 
- Lucien Van Welden  
- de aanwezige afgevaardigden van de provincies 
- de commissieverantwoordelijken en coördinatoren 
- bestuurders VVB en EVC 
- trouwe aanwezigen 
 
Zijn verontschuldigd:  
- Gilbert Moorthamer, voorzitter ontmoetingscommissie 
- Luc De Leenheer, voorzitter trainersfederatie 
 
In naam van de VVB heet ik u allen van harte welkom op deze AV van de VVB. Vooraleer 
verder te gaan met de agenda, vraag ik u, in een moment van stilte, hen te gedenken die van 
ons heengegaan zijn …… 
Dank u. 
 
Geachte vergadering, 
 
Wanneer men op de voorbije periode met grote voldoening en tevredenheid kan terugkijken 
op hetgeen we verwezenlijkt hebben, dan doet dit deugd. Toch zijn er momenten dat men 
teleurgesteld is over niet behaalde projecten en van het verdwijnen van VVB-
vertrouwensmensen en medewerkers. Maar hier moet men niet te lang bij stil staan, want we 
weten met ons allen dat “niemand onmisbaar is”. Terecht zijn we er dan ook fier op dat wij 
professionele en bekwame nieuwe medewerkers gevonden hebben, die onze doelstellingen 
en structuren verder mee helpen uit te bouwen.  
 
Ik maak dan ook van de gelegenheid gebruik om “iedereen” maar dan ook “iedereen” te 
bedanken die mij gesteund heeft en mij de mogelijkheid gegeven heeft om mijn mandaat van 
24 jaar voorzitter VVB uit te oefenen. Ik denk vooral aan: 
- leden DB en RvB VVB en EVC 
- VVB commissieverantwoordelijken en hun leden 
- de VVB Coördinatoren door Bloso aangesteld, 
- de Technische en medische  verantwoordelijken Topsport,  
- personeel secretariaat VVB en Topsport 
- de directie OLV College voor de Topsportschool VVB 
Kortom iedereen die ook maar iets bijgedragen heeft aan de succesvolle werking VVB. Mijn 

verontschuldigingen voor diegenen die ik vergeten mocht zijn. 
Een grote en welgemeende “dank u” aan u allen, want zonder uw steun en medewerking was 

dit niet mogelijk geweest. 
 
Terug naar de agenda van deze AV VVB. 
De belangrijke punten zijn: 
- de financiële besprekingen: resultaat rekeningen en balans 2012 en de begroting 2013. 
- verslag van de vereniging 
- bekrachtiging juridische commissies VVB 
- verkiezing van de voorzitter VVB 
  
In al deze agenda punten zullen de verschillende verantwoordelijken VVB u de juiste 
toelichting geven alsook antwoord geven op uw vragen indien die er mochten zijn. 
 
Voor het financieel verslag hebben collega Luc Pepels, financieel bestuurder VVB en de 
financiële bediende Yolande Van Dorslaer, ons een gedetailleerde en correcte inkomsten / 
uitgaven status gegeven, dit in samenwerking en met overleg van ons boekhouding kantoor 
SBB Leuven, voor wat het opstellen “eindwerk en resultaat” van de afrekening 2012 betreft.  
De begroting 2013 is dan weerom een weerspiegeling van de werking VVB en Topsport zoals 
deze besproken werd in de RvB VVB. 



 
 
Het verslag van de vereniging, met verslagen van de commissieverantwoordelijken, werd 
gebundeld door onze secretaris-generaal VVB. 
 
Onder punt 6, verkiezing van de voorzitter VVB. De kandidaten krijgen de mogelijkheid om 
hun kandidatuur kort toe te lichten. 
 
Geachte vergadering,  
Gelet op de uitgebreide agenda van deze AV VVB, wens ik uw tijd niet verder te gebruiken en 
wens ik jullie allen een constructieve algemene vergadering VVB toe en ik reken op jullie allen, 
in de serene behandelingen van de verschillende agenda punten.  
 
Ook mijn dank aan het secretariaat VVB voor het administratieve werk en ondersteuning 
waarvoor zij verantwoordelijk zijn. 
 
Ten slotte mijn dank aan de leden RvB VVB en EVC voor hun deelname en 
beleidsbeslissingen die genomen werden voor de VVB. 
 
Dit was mijn laatste AV VVB die ik kan en mocht voorzitten als voorzitter VVB. Ik wens de VVB 
in het algemeen heel veel succes toe in de verdere werking en hun beleid en ik wens natuurlijk 
de nieuw gekozen voorzitter heel veel sterkte en geluk toe in zijn mandaat en werking in de 
VVB. 
 
Bedankt voor uw aandacht. 
 
Willy Bruninx, 
voorzitter VVB  
 
 
3. Thesaurie 
Verslag van de rekeningnazichters: 
Dhr. Pierre Vingerhoets geeft lezing van het verslag van de rekeningnazichters met als besluit 
dat de balans en resultatenrekening afgesloten op 31/12/2012 alles bevat en een getrouw 
beeld geeft van de financiële toestand van de vereniging. De boekhouding wordt gevoerd 
overeenkomstig de in België toepasselijke, wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften. De 
rekeningnazichters hebben geen voorbehoud, noch bezwaar tegen het voorgelegde financieel 
verslag 2012.  
 
Bespreking boekjaar 2012 en daaraan gekoppelde herziening van de begroting 2013. 
De financiële bestuurder geeft nadere toelichtingen. 
 
Eerst een woordje van dank aan Yolande die de belangrijke taak van Gerda dit jaar zeer goed 
heeft overgenomen.  Ook de personen die de rekeningen en balans hebben gecontroleerd 
wens ik te bedanken voor hun expertise en tijd die ze in de toch zeer belangrijke taak hebben 
gestoken. 
 
Bespreking 2012 
Zoals jullie wel weten zijn we sinds dit boekjaar overgeschakeld naar een boekhouding die 
begeleid wordt door boekhoudkantoor SBB.  Dit heeft voor heel wat nieuwigheden gezorgd. 
Zo is er nu balans en resultatenrekening waar we in het verleden enkel met een analytische 
resultatenrekening naar de algemene vergadering kwamen.  
 
De samenwerking met SBB heeft erin geresulteerd dat de boekingen over boekjaar 2012 nu 
zeker overal op fiscaal- en belastingtechnisch vlak juist geboekt zijn.  De balans bevat nog 
enkele posten uit het verleden die in boekjaar 2013 zullen opgeklaard worden om zo helemaal 
te komen tot een balans die laat zien hoe de federatie ervoor staat. 
 
Doorgedreven uitsplitsingen in het budget van topvolley maakten het mogelijk om bij iedere 
verandering in de programma’s ook snel te weten wat de inpak hierdoor op het budget zou zijn. 
We kunnen met fierheid zeggen dat we hierdoor de begrote bedragen niet hebben 
overschreden en dat topsportvolley niet langer ons zorgenkindje meer moet zijn op financieel vlak. 



 
 
De balans- en resultatenrekening werd overlopen en vragen werden beantwoord. 
 
Begrotingsaanpassing 2013  
Op de goedkeuring van de begroting 2013 werd er reeds gemeld dat op deze algemene 
vergadering er posten uit Topsportvolley zouden aangepast kunnen worden naarmate er meer 
duidelijkheid zou zijn over de te ontvangen financieringen om de programma’s van de diverse 
groepen te financieren. 
 
De opeenvolgende besparingsrondes bij de overheid hebben ook voor ons gevolgen, 
financieringen die in eerste instantie zeker leken werden nadien toch terug onzeker. Toch 
werd er een groot bedrag extra aan onze federatie bevestigd, spijtig genoeg niet voldoende 
om alles te bekostigen. Er werd in meerdere programma’s toch nog eens extra besnoeid en dit 
resulteert in bijgevoegde begrotingswijzigingen. Deze werden uitgebreid besproken en na 
vraagstelling goedgekeurd. We gaan met deze begroting een verlies draaien voor boekjaar 
2013 en zullen dus nog meer dan in het verleden op zoek moeten naar alternatieve 
financieringsvormen om alles wat wij als VVB graag zouden verwezenlijken in de toekomst 
ook mogelijk te maken. 
 
Indien er nog vragen zijn zal ik die naar best vermogen beantwoorden. 
 
Dank u  
Luc Pepels, 
Financieel bestuurder  
 
Willy Bruninx geeft nog een korte toelichting i.v.m. subsidiëring voor Topsportwerking 
 
Geen vraagstelling. 
 
Hierna wordt overgegaan tot de stemming (via naamafroeping) van het financieel verslag van 
het jaar 2012 met de daaraan gekoppelde  aangepaste begroting 2013. 
Uitslag stemming: 
Antwerpen: 3 voor; Vlaams-Brabant: 3 voor; Limburg: 3 voor; Oost-Vlaanderen: 3 voor; West-
Vlaanderen: 3 voor; voorzitter: voor; secretaris-generaal: voor; financieel bestuurder: voor. 
Totaal: 18 stemmen voor. 
 
Stemming (via naamafroeping) voor het verlenen van kwijting aan de Raad van bestuur. 
Uitslag stemming: 
Antwerpen: 3 voor; Vlaams-Brabant: 3 voor; Limburg: 3 voor; Oost-Vlaanderen: 3 voor; West-
Vlaanderen: 3 voor; voorzitter: voor; secretaris-generaal: voor; financieel bestuurder: voor. 
Totaal: 18 stemmen voor. 
 
De rekeningen van het boekjaar 2012 en de daaraan gekoppelde begroting 2013, zoals 
gepubliceerd in bijlage 1, worden unaniem goedgekeurd en er wordt unaniem kwijting 
verleend aan de raad van bestuur. 
 
Felicitaties aan de financiële bestuurder en boekhoudster. 
 
Vooraleer verder te gaan geeft Willy Bruninx het woord aan Philip Berben, nationaal voorzitter. 
Philip Berben meldt geen kandidaat meer te zijn als voorzitter KBVBV en daarom wil hij dank 
zeggen voor de steun en vele aangename momenten die hij mocht beleven. Hij toont een 
grote dankbaarheid om de job als nationaal voorzitter al die jaren te hebben kunnen 
volbrengen 
‘Volleybal’ heeft een goede naam bij verschillende instellingen, niet alleen door aanwezig te 
zijn, maar ook door het beleid van de Raad van bestuur. Indien op die manier blijft verder 
gewerkt worden, kan het volleybal zijn succes behouden.  
 



 
 
4. Verslag van de vereniging 
Vanuit de algemene vergadering kan van elk jaarverslag afzonderlijk opmerkingen gemaakt 
worden en vragen gesteld worden. 
 
Er worden geen opmerkingen gemaakt of vragen gesteld door de aanwezigen.  
 
De voorzitter vraagt aan de Algemene Vergadering om het gehele jaarverslag van de 
vereniging geheel goed te keuren. 
 
Hierna wordt overgegaan tot de stemming (via naamafroeping) van het verslag van de 
vereniging, per werkingsverslag. 
 
Uitslag stemming: stemming jaarverslag van de vereniging 
Antwerpen: 3 voor; Vlaams-Brabant: 3 voor; Limburg: 3 voor; Oost-Vlaanderen: 3 voor; West-
Vlaanderen: 3 voor; voorzitter: voor; secretaris-generaal: voor; financieel bestuurder: voor. 
Totaal: 18 stemmen voor. 
 
Het verslag van de vereniging, zoals gepubliceerd in bijlage 2, is aanvaard. 
 
 
5. Bekrachtiging samenstelling juridische commissies 
Uitslagen geheime stemmingen: 
1. Klachtencommissie: 18 voor 
 (stemopnemers dhrn. Geert De Dobbeleer en Filip Rossel). 
2. Beroepscommissie: 18 voor 
 (stemopnemers dhrn. Swa Depelchin en Johan Callens). 
3. Cassatiecommissie: ingevolge een ontslag van één der leden, kan voor de komende 

algemene vergadering geen volledige samenstelling worden voorgelegd; een oproep zal 
verschijnen teneinde de samenstelling te vervolledigen; gebeurlijke behandelingen van 
dossiers kunnen in afwachting doorgang vinden. 

 Cassatiecommissie: 17 voor, 1 onthouding 
 (stemopnemers dhrn. Koen Hoeyberghs en Joeri Van de Wiele). 
 
De samenstellingen van de klachten-, beroeps- en cassatiecommissie zijn bekrachtigd. 
 
De juridische commissies zijn als volgt samengesteld: 
Klachtencommissie: 
Paul Lagae, voorzitter en de leden: Henri Cornelis, Herman Hul, Steven Lievens, Dirk Melis, 
Erik Smeyers, Hans Vanhessche en Stefaan Verhelst 
 
Beroepscommissie: 
Luc Vanaverbeke, voorzitter; leden: Jean-Marie Bollen, Hedwig Delabie, Koen Dermaut, 
Walter Malfliet, Carlos Van Hoeylandt , Dirk Vercruysse en Joris Verstraeten 
 
Cassatiecommissie: 
Paul Buyle, voorzitter en de leden Ivo Budé, André Mannaerts Theo Ramaekers, Jo Smeets, 
Toon Sorgeloos en Renaat Vandenbroucke. 
 
 
6. Verkiezing Voorzitter 
Wegens de intrekking van zijn kandidatuur door dhr. Harry Rumes, via een aangetekend 
schrijven, zijn er 3 kandidaten over. Zoals bepaald in het Huishoudelijk reglement krijgen de zij 
de gelegenheid om hun kandidatuur toe te lichten. 
 
Dhrn. Jean-Paul de Buysscher, Hubert Grootaers en Etienne Mertens lichten hun kandidatuur 
toe. 
 



 
 
Er wordt overgegaan tot de geheime stemming ‘verkiezing voorzitter VVB’: 
 
Uitslag geheime stemming: 
1ste stemronde: 
Jean-Paul De Buysscher: 11; Hubert Grootaers: 0; Etienne Mertens: 7 
(stemopnemers: dhrn. Pierre Vingerhoets en Paul Lagae). 
 
Vermits geen van de kandidaten 2/3de meerderheid behaalt, wordt er overgegaan tot een 2de 
stemronde: 
Jean-Paul De Buysscher: 10; Hubert Grootaers: 0; Etienne Mertens: 8 
(stemopnemers: dhrn. Pierre Vingerhoets en Paul Lagae). 
 
Dhr. Jean-Paul de Buysscher is, met meerderheid van stemmen, verkozen als voorzitter VVB.  
 
 
7. Voorstellen 
Geen voorstellen ontvangen 
 
 
8. Interpellaties 
Geen interpellaties ontvangen. 
 
 
9. Slottoespraak door de voorzitter 
Slottoespraak: 
 
Geachte vergadering, 
 
Ik moet jullie allen bedanken voor jullie constructieve houding en beslissingen van deze AV.  
Ik wens ik u allen een behouden thuiskomst. 
Ik hoop jullie “ergens” op een van onze volleybal wedstrijden of volleybal organisaties te 
treffen. 
 
Mag ik u nu uitnodigen op een drink aangeboden door de VVB. Bedankt en tot ziens. 
 
Willy Bruninx 
Voorzitter VVB 
 


