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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 29/11/2013 om 19.30u. 
 
Aanwezigen: 
* Stemgerechtigd: de provinciale afgevaardigden: 

- Antwerpen: 3 stemmen 
 Dhrn. Etienne Mertens, Patrik Laurijssen en  Paul Derkinderen. 
- Vlaams-Brabant: 3 stemmen 
 Dhrn. Guy Juwet, Julien Van Brusselen en Willem Philippe.  
- Limburg: 3 stemmen 
 Dhrn. Hubert Grootaers, Willy Loverix en dhr. Luc Budenaers. 
- Oost-Vlaanderen: 3 stemmen 
 Dhrn. Pierre Vingerhoets, Herman De Rycke en mej. Esther De Rycke. 
- West-Vlaanderen: 3 stemmen 
 Dhrn. Johan Van Riet, Eric Soete en mevr. Greet Beuselinck. 
- Dagelijks Bestuur: 3 stemmen 
 Dhrn. Jean-Paul De Buysscher, voorzitter; Willy Corbeel, secretaris-

generaal, Luc Pepels, financieel bestuurder. 
 
* Niet-stemgerechtigd: 

- Commissieverantwoordelijken: 
 dhrn. Gilbert Moorthamer, Swa Depelchin, Johan Callens, Filip Rossel, 

Marcel Coppens,   
 dhr. Paul Lagae, voorzitter klachtencommissie 
- Secretariaat: 
 mevr. Yolande Van Dorslaer, (boekhoudster) 
 mevr. Karin Verlinden (verslag). 
- Verscheidene toeschouwers.  

 
* Verontschuldigd: 

- dhr. Philip Berben, erevoorzitter KBVBV 
- dhr Willy Bruninx, voorzitter KBVBV 
- mevr. Nadine Strobbe, bestuurder Oost-Vlaanderen 
- dhr. Paul Buyle, voorzitter cassatiecommissie 
- dhr. Luc Vanaverbeke, voorzitter beroepscommissie 
- dhr. Koen Hoeyberghs, coördinator topsport 
- dhr. Geert De Dobbeleer, sporttechnisch coördinator 
- dhr. Joeri Van de Wiele, coördinator recreatie 

 
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. 
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2. Welkomstwoord door dhr. Jean-Paul De Buysscher, voorzitter 
Dames en Heren, 
in naam van de VVB heet ik U allen welkom op deze Algemene Vergadering van de VVB.  
En in het bijzonder verwelkom ik hier:   
- de bestuurders  van de VVB en het EVC 
- de commissieverantwoordelijken en coördinatoren, 
- de afgevaardigden van de provincies.  
- de heer Roger Sneyers, erevoorzitter VVB 
- de heer Michel Henno, financieel bestuurder KBVBV 
 
Voor deze AV zijn verontschuldigd :  

dhr Philip Berben, erevoorzitter KBVBV 
dhr Willy Bruninx, voorzitter KBVBV 
dhr Paul Buyle, voorzitter cassatiecommissie 
dhr Luc Vanaverbeke, voorzitter beroepscommissie 
dhr Koen Hoeyberghs, coördinator topsport 
dhr Geert De Dobbeleer, sporttechnisch coördinator 
dhr. Joeri Van de Wiele, coördinator recreatie 
mevr. Nadine Strobbe, bestuurder Oost-Vlaanderen 

 
U herinnert zich ongetwijfeld nog de warme maand juli van afgelopen zomer. Het was de maand 
dat het snikheet was, maar dat we jammer genoeg afscheid moesten nemen van Rik Luyten. En 
om het belang van Riks werk in de Vlaamse volleybalwereld te onderstrepen en om de 
aimabele persoon die Rik was, nog even voor de geest te halen, zou ik jullie bij het begin van 
deze Algemene Vergadering willen vragen om enkele momenten van bezinning. 
Dank u 
 
Zoals u allemaal weet beleefden we niet alleen een hete zomer maar ook op sportief vlak was de 
zomer bijzonder hot = de heren wonnen de Euroleague en speelden een schitterend Europees 
kampioenschap met een zevende plaats als eindresultaat. De dames behaalden zilver in de 
Euroleague en brons op het EK en bij de jeugd haalden onze jongens brons op het EK. Met deze 
sportieve balans hebben we in de Europese volleybalwereld gensters geslagen. Het past hier dan 
ook om allen die meegewerkt hebben om  dit megasucces te creëren van harte proficiat te 
wensen. Maar de sportwereld is een harde wereld. Iedereen verwacht nu dat deze successen 
zullen bestendigd worden en men vindt het maar normaal dat deze successen een 
scharniermoment zullen zijn naar nog hoger en beter. En uiteraard willen we dat met zijn allen 
gerealiseerd zien. Als federatie willen we dit gerust onderschrijven maar we moeten ons bewust 
zijn van de grote uitdagingen die deze gezonde ambitie met zich meebrengt. En dan heb ik het 
dan in de eerste plaats over de financiële consequenties. Want na Euroleague en Europese 
kampioenschappen komen Wordleague, Grand Prix en Olympische Spelen om de hoek loeren. 
Laat ons het zo stellen dat we sportief gezien niet anders kunnen dan deze sportieve uitdagingen 
aangaan en dat we dus voor de realisatie van deze projecten heel inventief tewerk zullen moeten 
gaan om het budget rond deze projecten rond te krijgen. De VVB is zich daar terdege van bewust 
en zal alles in het werk stellen om deze sportieve doelstellingen te realiseren. 
 
De investering die we in die projecten willen aangaan zouden ook het volleybal in Vlaanderen 
ten goede moeten komen en daarmee bedoel ik meer aandacht voor het volleybal in de media, 
meer jongens en meisjes die volleybal spelen en meer aandacht voor de clubs. Ik ben er dan 
ook van overtuigd dat er voor de basiswerking van de VVB grote uitdagingen te wachten staan. 
Voor zowel de basisopdrachten als de facultatieve opdrachten van de VVB dienen we op korte 
termijn projecten op te starten zodat we de doelstellingen die we neerpenden in ons beleidsplan 
kunnen realiseren. En als voorbeeld kan ik meegeven een groter ledenbestand, aandacht voor 
het Beach gebeuren en een uitbreiding van de recreatieve werking van de federatie. En het 
uitwerken van die projecten kunnen we maar realiseren als we ook met een sterke VVB-werking 
uitpakken, waarbij het vele werk in de commissies omgezet wordt in daden op het veld. Daden 
die gedragen worden door een krachtige Raad van Bestuur, waar onze bestuurders provincie-
overstijgend het beleid dienen te bepalen. Niet iedere provincie moet eenzelfde mening hebben, 
maar na overleg en discussie moet de VVB er toch in slagen om in consensus projecten op 
poten te zetten in alle provincies.  
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En ik zou willen oproepen om ons 'ik'  eventjes weg te cijferen en om te denken in functie van het 
volleybal. En als we daar in slagen dan maak ik me sterk dat we een krachtig beleid kunnen voeren. 
 
Geachte vergadering, dat is het wat ik jullie wou meegeven en ik zou nu willen over gaan  tot de 
orde van de dag. Zoals je wel bekend is, zal het grootste gedeelte van de vergadering handelen 
over het budget. Onze collega Luc Pepels zal straks hierover tekst en uitleg geven en Ik geef 
dan ook graag het woord aan Luc. 
 
Jean-Paul De Buysscher,  
voorzitter VVB  

 
3. Goedkeuring begroting 2014 
Dhr. Luc Pepels, Financieel bestuurder, geeft toelichting over de begroting en overloopt per 
deel de cijfers aan de hand van de gegeven documenten: 
 

In het verleden bestonden 3 soorten begrotingen: Topsportschool, Topsport en VVB-werking. 
Dit jaar hebben we geopteerd om de Topsport apart te zien. 
Vanuit de boekhouding is er een poging gedaan om een beter overzicht te krijgen van onze 
werking in het analytisch overzicht. Hieruit is er nu ook een andere voorstelling van de begroting 
gegroeid. Voor de VVB is meer per commissie of organisatie geboekt. 
 

De verzekering ligt lager dan voorgaande begrotingen, daar er in het verleden met een ruime 
marge werd gewerkt naar het aantal leden toe, dit werd dan nadien gecompenseerd, maar er 
werd toch telkens ruim meer betaald dan nodig. Dit is in het nieuwe contract dat nu loopt met 
Ethias anders en dus wordt er in de voorschotten gewerkt met cijfers die veel korter bij de 
werkelijkheid liggen. Maakt dus voor 2014 een ledenverzekering van 327.750,00 euro 
 

Tweede grote blok is de commissiewerking. Alle commissies samen hebben een budget van 
36.988 euro, dit ook doordat de trainersfederatie of in de toekomst het trainersplatform een 
commissie is die geld opbrengt. 
  

Derde groot blok zijn de organisaties en activiteiten. Hier is er een extra uitgave opgenomen 
voor de nationale beach van 12000. Samen kosten deze organisaties en activiteiten 131.703.76 
euro. Verder werd het jeugdsportfonds financieel uitgebreid, hier blijft 10 % door de VVB zelf bij 
te dragen. 350000 zou nog moeten gevonden worden voor activiteiten, anders zal in activiteiten 
van Topsport moeten gesneden worden en bepaalde activiteiten niet laten doorgaan. 
 

Vierde grote blok zijn de uitgaven in de algemene werking. 
Voor de personeelskosten zijn de personeelskosten voor de topsportschool, selecties en 
algemene werking topsport hier niet meer in voorzien, die waren reeds opgenomen in hetgeen 
vorige raad van bestuur werd voorgelegd als budget topsport. 
  

Bij de laatste blok, de inkomsten. De huidige inkomsten uit volleymagazine vervallen en komen in 
een iets andere vorm in de administratieve bijdrage te zitten. Boetes voor de clubs en juridische 
afrekeningen staan op 0 daar deze niet moeilijk als een zeker te verkrijgen inkomen kunnen gezien 
worden. De bedragen die in 2013 hiervoor werden binnengekregen staan er wel bij ter informatie.  
  

Als extra kost wordt hier 25.000 euro begroot voor de vernieuwing van de website. Dit bedrag is 
ook opgenomen bij terugname provisies die daar in het verleden werd voor aangelegd. 
 

Verder volgt nog het gedeelte dat in het topsportbudget werd voorzien nl. de 350.000 euro uit 
de VVB werking en 70.000 euro van de sponsoring Ethias.   
  

Deze begroting sluit af met een overschot van 281776,60 euro.   
 

De leden-, verzekerings-, administratieve en clubbijdrage zijn per provincie samen gevoegd. Er 
is dus 63.000 euro die verdeeld wordt aan de provincies. Als we dat aftrekken van het overschot 
is er nog een 150.000 euro over voor andere werking. 
 

Dank u  
Luc Pepels,  
Financieel bestuurder  
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De voorzitter dankt Luc Pepels en Yolande Van Dorslaer voor het werk dat zij verzet hebben. Hij 

dankt de financiële bestuurder voor zijn uitleg over de begroting. 
 
Vraagstelling: 
- Pierre Vingerhoets stelt dat in het verleden de 5 provincies telkens een deel kregen en de VVB 

het 6de pakket. Zal dit nog zo zijn?  
Voor de ontvangen bedragen voor subsidiëring naar de provincies gaat dit integraal naar de 5 
provincies Voor bvb het Lottodossier wordt 1/6de voor de VVB voorzien. 

- Bij organisaties en activiteiten werd voor prioriteitbeleid door Geert de Dobbeleer een groter 
bedrag gevraagd: het zou kunnen dat er nog een deel bij komt, maar de overheid is niet echt 
bereid meer te investeren, dus werd enkel het deel dat Bloso heeft goedgekeurd begroot. 

- Paul Lagae gaat ervan uit dat veel uitgaven van de juridische commissies bij inkomsten een 
breakeven is, want de kosten worden gedragen door de verliezende partij. Dus voor de 1500 € 
uitgaven staat 1500€ inkomsten. Luc Pepels meldt dat dit correct is, maar wil het lmaten staan 
voor de juridische hervorming. Die kosten worden niet verhaald en is voor de juridische 
commissies voorzien.  

- Luc Budenaers vraagt of bedrag werking Topsport en Nationale Ploegen klopt? 
Budgetten zijn voorzien dat het maximum kan uitgegeven wordt. In 2014 zal de World League 
meer kosten dan de activiteiten van dit jaar. Daarom werd reeds contact opgenomen met BOIC 
en andere sponsors, voor mogelijke bijkomende gelden, zoals dit jaar ontvangen premies wegens 
goede resultaten.420000 is het enige wat van VVB-werking kan uitgegeven worden aan Topsport 
en Nationale Ploegen, waarvan 350000 basisinkomsten van Bloso. Indien er meer kosten zijn zal 
moeten ‘gesneden’ worden in de programma’s. De overige, nodige inkomsten voor Topsport is 
geen zekerheid, is te onderhandelen en de VVB zal uitsluitstel ontvangen in januari.   
De VVB tracht geld bijeen te krijgen en heeft een werkgroep opgericht voor sponsoring. 
Luc Budenaers stelt dat er pro actief moet gewerkt worden om toch inkomsten te vinden.  

 
Hierna wordt overgegaan tot de stemming van de voorgestelde begroting 2013. 
Uitslag stemming: 
Antwerpen: 3 voor; Vlaams-Brabant: 3 tegen; Limburg: 3 tegen; Oost-Vlaanderen: 3 onthouden; West-
Vlaanderen: 3 voor; voorzitter: 1 voor; secretaris-generaal: 1 voor; financieel bestuurder: 1 voor. 
Totaal: 9 stemmen voor, 6 tegen en 3 onthouden. 
 
De begroting 2013 is met meerderheid van stemmen goedgekeurd.  
 

4. Bekrachtiging Bestuurder Oost-Vlaanderen 
Hierna wordt overgegaan tot geheime stemming voor de bekrachtiging van mevr. Nadine Strobbe 
als afgevaardigde Oost-Vlaanderen voor de Raad van Bestuur. 
 
Uitslag geheime stemming: 
18 stemmen voor 
(stemopnemers: dhrn. Swa Depelchin en Filip Rossel). 
 

Mevr. Nadine Strobbe werd ‘unaniem’ verkozen als afgevaardigde 2de bestuurder voor Oost-

Vlaanderen voor de Raad van Bestuur VVB.  
 

5. Slottoespraak door de voorzitter 
Dames en Heren, 
 
Alvorens deze Algemene Vergadering te besluiten had ik graag nog het personeel van de VVB 
bedankt. En aan mijn linkerzijde is dat Karin Verlinden, die zoals je weet instaat voor alles wat 
de administratie aangaat en Yolande Van Dorslaer, hier aan mijn rechterzijde voor haar aandeel 
in de verwerking van de boekhouding. 
Verder wens ik jullie allen te bedanken voor jullie komst en voor de serene manier waarop deze 
vergadering verlopen is. Voor straks wens ik jullie een behouden thuiskomst, maar eerst nodig 
ik jullie allen uit voor een hapje en een drankje hier boven in het cafetaria. 
Bedankt ! 
 
Jean-Paul De Buysscher 
Voorzitter VVB 
 


