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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 27/03/2015 om 19.30u. 
 
 
Aanwezigen: 
* Stemgerechtigd: de provinciale afgevaardigden: 
- Antwerpen: 3 stemmen 
 Dhrn. Patrik Laurijssen, Paul Derkinderen, Marc Van Braekel. 
- Vlaams-Brabant: 3 stemmen 
 Dhrn. Guy Juwet, Julien Van Brusselen, Frank Desmet.  
- Limburg: 3 stemmen 
 Dhrn. Johan Somers, Willy Loverix, mevr. Rita Lavigne. 
- Oost-Vlaanderen: 3 stemmen 
 Dhrn. Luc Declercq, Pierre Vingerhoets, Herman De Rycke. 
- West-Vlaanderen: 3 stemmen 
 Dhrn. Johan Van Riet, Willy Scherrens en Eddy Degrave. 
- Dagelijks Bestuur: 3 stemmen 
 Dhrn. Jean Paul De Buysscher, voorzitter; Willy Corbeel, secretaris-generaal; 

Luc Pepels, financieel bestuurder. 
 
* Niet-stemgerechtigd: 
- Commissieverantwoordelijken: 
 Johan Callens, Rik Donckers, Filip Rossel,  
 Paul Lagae, voorzitter klachtencommissie 
 dhr. Koen Hoeyberghs, topsportcoördinator 
 dhr. Geert De Dobbeleer, sporttechnisch coördinator 
 dhr. Joeri Van de Wiele, coördinator recreatie 
- Secretariaat: 
 mevrn. Sarah Leclercq (SSB-boekhoudster) en Karin Verlinden (verslag). 
- Verscheidene toeschouwers.  
 
* Verontschuldigd: 
- dhr. Etienne Mertens, bestuurder en voorzitter Antwerpen 
- dhr. Hubert Grootaers, bestuurder en voorzitter Limburg 
- dhrn. Gilbert Moorthamer, Swa Depelchin, Marcel Coppens 
- dhrn. Paul Buyle, Luc Vanaverbeke 
 
 
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. 
 
 

mailto:vvb.secretariaat@skynet.be
http://www.volleyvvb.be/


 

 
 
2. Welkomstwoord door dhr. Jean-Paul De Buysscher, voorzitter 
Geachte dames en heren, 
 
Namens de raad van bestuur VVB wens ik u allen van harte welkom op de Algemene 
Vergadering van de VVB.  Het is me een waar genoegen hier te mogen verwelkomen: 
- de leden van de raad van bestuur van de VVB, 
- de commissievoorzitters van de VVB, 
- de coördinatoren en het personeel van de VVB,  
- en u allen, dames en heren, van harte welkom. 
 
Voor deze Algemene Vergadering zijn verontschuldigd: 
- dhr. Willy Bruninx, voorzitter KBVBV 
- dhr. Etienne Mertens, bestuurder en voorzitter Antwerpen 
- dhr. Hubert Grootaers, bestuurder en voorzitter Limburg 
- dhrn. Gilbert Moorthamer, Swa Depelchin en Marcel Coppens. 
 
Alvorens over te gaan tot de dagorde van deze Algemene Vergadering is het goed om in 
vogelvlucht nog eens een overzicht te geven van wat het afgelopen jaar in de VVB 
gerealiseerd werd. 
Vooreerst wil ik een kort overzicht geven van de prestaties van onze nationale ploegen. Laat 
ons beginnen bij de dames. 
- Bij hun eerste deelname aan de Grand Prix wonnen onze Yellow Tigers hun poule en 

namen ze deel aan het eindtornooi in Japan. Door deze prestaties promoveren ze naar de 
hoogste reeks in de Grand Prix. Daardoor wordt de Grand Prix in 2015 op zijn zachtst 
uitgedrukt een zware klus. 

- Op het WK in Italië bevestigden ze hun steile opgang van de laatste jaren en nestelden ze 
zich op de 13de plaats in de wereldrangschikking.  

- Dit jaar spelen ze naast de Grand Prix ook nog de Europese Spelen in Baku, zeg maar de 
Olympische Spelen van Europa.  

- Tot slot spelen ze dan nog in de maand september het EK in Antwerpen. Onnodig om hier 
bij te zeggen dat de verwachtingen hooggespannen zijn gezien de bronzen medaille van 2 
jaar terug in Berlijn. 

 
Bij de heren mochten we ook schitterende prestaties optekenen : 
- Bij hun eerste aantreden in de World League wonnen onze mannen de poule en haalden 

brons op de final four in Australië. We onthouden zeker ook nog de prachtige organisaties 
in Kortrijk, Antwerpen en in Luik.  

- Op het WK in Polen werd evenzeer goed gepresteerd waardoor we nu op de 20ste plaats 
prijken in de wereldrangschikking.  

- Dit jaar wordt alweer aangetreden in de World league en organiseren we opnieuw in de 
steden waar we vorig jaar zo succesrijk waren. In de maand juni nemen de Red Dragons 
ook deel aan de Europese Spelen. Gezien het programma daar overlapt met de World 
League zullen we op dat moment op het hoogste niveau 2 teams op de been moeten 
brengen, dit zowel bij de spelers als bij de staff. 

- Tot slot spelen onze mannen nog het EK in Bulgarije 
Bij de jeugd haalden we vorig jaar geen prijzen. Op dit moment tracht het team van onze 
meisjes bij de jeugd  daar verandering in te brengen op het EK in Bulgarije. De jongens 
junioren spelen begin mei het kwalificatietornooi voor het WK in Slovenië. 
Maar naast al deze schitterende resultaten, die uitvoerig de aandacht kregen op radio, 
televisie en in de geschreven pers, heeft de VVB ook niet stilgezeten.   
- In de basiswerking van de federatie werd het afgelopen jaar in de hoogste reeks bij zowel 

dames als heren het elektronisch wedstrijdblad verder gebruikt. Deze tool wordt als 
bijzonder waardevol ervaren door allen die begaan zijn met het volleybal. 

- Een ander kwaliteitsproduct is het jeugdsportfonds, dat vooral kwaliteitsverbetering van de 
jeugdwerking in de clubs beoogt. De apotheose van vorige editie ging vorige maand door 
ter gelegenheid van de Beker van België.   

-  In het jeugdvolleybal was de invoering van de champions league bij de jeugd een groot 
succes zodat de tweede editie volgende maand zijn winnaars zal afleveren. 

- Door het wegvallen van de provinciale subsidies werd in de federatie de toelagen vanuit de 
VVB naar de provincies toe herbekeken zodat de werking van de provincies gegarandeerd 
kan blijven. 



 
 
- In 2014 werd een nieuw systeem ingevoerd wat betreft de coach-licenties 
- Sedert vorige Algemene Vergadering werd de hervorming van de werking in het DB en de 

RvB goedgekeurd. Onlangs werd ook door de RvB  het Huishoudelijk Reglement 
dienaangaande goedgekeurd. 

Tot dusver een greep uit de werking van de federatie het afgelopen jaar. Dit betekent dan ook 
dat 2015 alweer een jaar wordt vol uitdagingen, niet alleen sportief maar ook organisatorisch. 
Als eigen organisaties staan naast de Beker van België en de Volleyproms ook nog de World 
League en het EK-Dames op stapel. 
Wat de nationale ploegen betreft wordt mede dank zij de steun uit de overheid de omkadering 
van de Nationale Ploegen zowel bij de Dames als bij de Heren uitgebreid. Het wordt 
organisatorisch alweer een hele klus om en World League en Europese Spelen op hetzelfde 
moment tot een goed einde te brengen. 
Voor dit jaar voorzien we ook dat in de Liga B zowel bij de dames als bij de heren het 
elektronisch wedstrijdblad als de live-score ingevoerd zullen worden. 
Dit jaar zal de federatie opnieuw zwaar inzetten op de jeugd. Naast de jeugd champions 
League en het volley@school-project heeft de federatie dit jaar 2 halftime jeugdconsulenten 
aangeworven. Het is de bedoeling dat zij de boer op gaan om de clubs te bezoeken en hen te 
helpen bij de uitbouw van hun jeugdwerking. Ook voor andere vragen kunnen de clubs bij hen 
terecht. De bedoeling van deze projecten is finaal om het aantal leden te doen toenemen. Met 
de bestaande projecten zijn de cijfers alvast bemoedigend : zo werden ten opzichte van vorig 
jaar meer dan 4% leden meer genoteerd, wat het totaal aantal leden van de VVB op 45.600 
brengt.  
In het beachsegment staat de federatie voor grote uitdagingen. Voor het eerst in de 
geschiedenis zal de VVB het nationaal beachkampioenschap op eigen houtje organiseren dit 
wegens afhaken van de promotor. Dit betekent dat haal heel wat werk op ons afkomt, ook 
werk waar dat we op dit ogenblik nog niet aan gedacht hebben. Verder blijft de uitbouw van 
beach in het topsport-segment en het bouwen van de beach-hal. 
Je ziet dus dat er nog heel wat werk op de plank ligt maar met vereende krachten willen  we 
dit absoluut tot een goed einde brengen. En dan we nu over tot de dagorde van deze 
algemene vergadering. 
 
Jean-Paul De Buysscher, 
voorzitter VVB  
 
 
3. Thesaurie 
Sarah Leclercq, van het boekhoudkantoor SBB, geeft nadere toelichtingen over de balans en 
resultatenrekening 2014 a.d.h.v. het bijgevoegde document. Een uitgebreid commentaar werd 
al gegeven bij de samenkomst met de provinciaal financieel bestuurders (rekeningnazichters). 
 
Sarah Leclercq geeft de mogelijkheid aan de Algemene Vergadering tot vraagstelling die ze 
naar best vermogen zal beantwoorden. 
 
Geen vraagstelling. 
 
Verslag van de rekeningnazichters: 
Mevr. Rita Lavigne geeft lezing van het verslag van de rekeningnazichters met als besluit dat 
de balans en resultatenrekening afgesloten op 31/12/2014 alle gegevens bevatten en een 
getrouw beeld geven 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 2014.  
 
Hierna wordt overgegaan tot de stemming (via naamafroeping) van het financieel verslag van 
het jaar 2014. 
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 2014, 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. 
 
 
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 jaarverslag van de vereniging 
geheel goed te keuren. 
Dhr. Pierre Vingerhoets, bewaker van de statuten en reglementen, merkt op dat dit als 
amendement moest gebracht worden in het begin van de Algemene Vergadering. Vermits dit 
niet gebeurde, moet over elk verslag afzonderlijk gestemd worden. 
 
Hierna wordt overgegaan tot de stemming (via naamafroeping) van het verslag van de 
vereniging, per werkingsverslag. 
 
Uitslag stemming: jaarverslag secretaris-generaal: 
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. 
 
Uitslag stemming: jaarverslag sporttechnisch coördinator: 
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. 
 
Uitslag stemming: jaarverslag sporttechnisch coördinator voor recreatieve sportbeoefening: 
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. 
 
Uitslag stemming: jaarverslag topsportcoördinator  
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. 
 
Uitslag stemming: jaarverslag ontmoetingscommissie 
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. 
 
Uitslag stemming: jaarverslag scheidsrechterscommissie 
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. 
 
Uitslag stemming: jaarverslag jeugdcommissie 
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. 



 
 
Uitslag stemming: jaarverslag beachcommissie 
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. 
 
Uitslag stemming: jaarverslag commissie promotie en communicatie 
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. 
 
Uitslag stemming: jaarverslag redactieraad 
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. 
 
Uitslag stemming: jaarverslag klachtencommissie 
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. 
 
Uitslag stemming: jaarverslag beroepscommissie 
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. 
 
Uitslag stemming: jaarverslag cassatiecommissie 
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. 
 
Willy Corbeel, secretaris-generaal, dankt de Algemene Vergadering. 
 
 
5. Bekrachtiging samenstelling juridische commissies 
Uitslagen geheime stemmingen: 
1. Klachtencommissie: 18 voor;  
 (stemopnemers dhrn. Koen Hoeyberghs en Filip Rossel). 
 
2. Beroepscommissie: ingevolge een ontslag van één der leden, kan voor de 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. 

 Beroepscommissie: 18 voor;  
 (stemopnemers dhrn. Joeri Van de Wiele en Rik Donckers). 
 
3. Cassatiecommissie: ingevolge een ontslag van twee leden, kan voor de 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 tegen 
 (stemopnemers dhrn. Geert De Dobbeleer en Johan Callens). 
 
De samenstellingen van de klachten-, beroeps- en cassatiecommissie zijn bekrachtigd. 
 



 
 
De juridische commissies zijn als volgt samengesteld: 
Klachtencommissie: 

Paul Lagae, voorzitter en de leden: Frans Beuselinck, Henri Cornelis, Herman Hul, Steven 
Lievens, Liesbeth Luts, Dirk Melis en Hans Vanhessche. 

Beroepscommissie: 
Luc Vanaverbeke, voorzitter; leden: Jean-Marie Bollen, Hedwig Delabie, Koen Dermaut, 
Carlos Van Hoeylandt, Dirk Vercruysse en Joris Verstraeten. 

Cassatiecommissie: 
Paul Buyle, voorzitter en de leden Ivo Budé, André Mannaerts, Jo Smeets, Renaat 
Vandenbroucke en Frank Vandewalle. 

 
 
6. Voorstellen 
Geen voorstellen ontvangen 
 
 
7. Interpellaties 
Geen interpellaties ontvangen. 
 
 
8. Slottoespraak door de voorzitter 
Ik wens jullie allen te bedanken voor de constructieve houding tijdens deze Algemene 
Vergadering. Tevens stuur ik ook een woord van dank aan allen die meegewerkt hebben om 
van 2014 een succesvol jaar te maken of je dit deed als personeelslid van de VVB of als 
vrijwilliger. Voor straks wens ik iedereen een behouden thuiskomst, maar eerst nodig ik jullie 
allen uit voor een hapje en een drankje. 
 
Bedankt ! 
Jean-Paul De Buysscher 
Voorzitter VVB 

 


