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Volley Vlaanderen VZW

Algemene vergadering - 29-06-2020

Overzicht vragen & antwoorden Overzicht op 23/06/2021

Nr Datum Vraagsteller Vraag Antwoord Thema Behandeld door 

1 17/jun W. Loverix
Waar kan ik het verslag van de vereniging 
2019 vinden? Niet un uw mail van 12/03/2020 
alsook niet in uw mail van 16/06/2020

Hierbij de link naar het jaarverslag : https://we.tl/t-cP0QiLcXXw
Denk eraan dit te downloaden want de link vervalt binnen 7 dagen. Indien 
toch niet op tijd vraag maar om het terug te bezorgen.

Verslag W. Corbeel

2 17/jun M. Biebauw Als er over personen gestemd wordt is dit 
meestal anoniem.

Zie tweede alinea antwoord bij vraag 4 Stemming W. Corbeel/L. 
Declercq

3 17/jun W. Van 
Droogenbroeck

Ik heb dezelfde mening als Marc als het gaat 
over een stemming personen.

Zie tweede alinea antwoord bij vraag 4 Stemming

4 17/jun G. Blyaert

Ik zag reeds enkele reactie van collega’s – 
stemgerechtigde(n)
De anonimiteit bij stemming voor personen 
dient gegarandeerd te zijn.
Bijkomend is er het bij deze “schriftelijke 
stemming” niet mogelijk om vragen en/of 
toelichtingen te krijgen per te stemmen 
thema, waardoor de aansluitende stemming 
ook niet de juiste en nodige duiding krijgt.
Bijgevolg dient de volledige stemming 
gegarandeerd annoniem te zijn.
Gelieve uw procedure aan te passen teneinde 
de anonimiteit te kunnen garanderen in de 
door u gekozen organisatie van de algemene 
vergadering van 29.06.2020.

De procedure die uitgewerkt is voor de algemene vergadering van 
29/06/2020 is in overeenstemming met het KB dat op 09/04/2020 
gepubliceerd werd (Koninklijk besluit nr. 4 houdende diverse bepalingen 
inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het 
kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie). In de uitgewerkte 
procedure is wel degelijk voorzien dat de leden van de algemene 
vergadering alle vragen kunnen stellen bij de verschillende agendapunten en 
thema’s die op de dagorde staan. Bovendien worden de antwoorden op de 
vragen gestuurd naar alle leden van de algemene vergadering zodat 
iedereen over dezelfde informatie beschikt (net zoals bij de klassieke 
algemene vergadering waarbij iedereen het antwoord kan horen op vragen 
die gesteld worden). De stemming is voorzien nadat de antwoorden op de 
vragen werden gegeven. Met andere woorden, de leden kunnen hun stem 
over het betrokken thema uitbrengen nadat de antwoorden gegeven 
werden. Dit is opnieuw vergelijkbaar met de klassieke vergadering. Deze 
stemming is - net zoals bij de klassieke algemene vergadering met het 
opsteken van de rode of groene kaarten - niet anoniem.

Voor wat de stemming over personen betreft, zijn de geformuleerde 
opmerkingen terecht. Hoewel de wet het niet voorschrijft, is het binnen 
Volley Vlaanderen VZW inderdaad zo dat deze stemmingen geheim of 
anoniem zijn. Een aangepaste stemprocedure met garantie op de 
anonimiteit zal daarom voor wat het verkiezen van personen betreft, nog 
worden overgemaakt.

Stemming W. Corbeel/L. 
Declercq
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5 18/jun S. Quintens
Graag wat duiding over goed bestuur, waar de 
betaalde KM-vergoedingen worden vermeld. 
Hoe draagt dit bij tot goed bestuur?

Het "Decreet Muyters" dat de subsidiëring van sportfederaties regelt, is een 
van de drie pijlers waarop een federatie geëvalueerd wordt het "goed 
bestuur" (good governance). Binnen "goed bestuur" is een van de criteria 
"transparantie". Binnen dit criterium is voor zien dat de algemene 
vergadering jaarlijks geïnformeerd wordt over de betalingen die worden 
uitgevoerd aan de bestuurders. Het decreet bepaalt bovendien dat de 
bestuurders geen vergoeding voor prestaties mogen ontvangen, maar wel 
een onkostenvergoeding. De bedragen daarvan dienen wel aan de algemene 
vergadering te worden gerapporteerd in het onderwerp "goed bestuur".

Binnen Volley Vlaanderen is het mandaat van bestuurder effectief 
onbezoldigd en worden enkel onkostenvergoedingen betaald op basis van 
ingediende, gestaafde en goedgekeurde onkostennota's. De terugbetaalde 
onkosten zijn hoofdzakelijk verplaatsingsonkosten aan het gekend forfait - 
dat elk jaar wordt geactualiseerd - en communicatiekosten (telefoon, gsm, 
internet). Indien een bestuurder opteert om geen onkosten in te dienen dan 
zal er geen bedrag bij zijn naam vermeld staan.

Goed 
bestuur

G. De Dobbeleer/L. 
Declercq

6 19/jun Koen Van Eynde

Onze federatie heeft een goed beleidsplan 
nodig. Het moet niet alleen ambitieus zijn, het 
moet ook voor iedereen duidelijk zijn en een 
groot draagvlak hebben. Niet alleen VV, elke 
BLVV moet erachter staan. 
De opmaak van het beleidsplan 2021-2024 is 
even belangrijk als de uitvoering ervan. We 
rekenen erop dat elke BLVV betrokken wordt 
bij het opmaken van het beleidsplan.
Hoe worden de BLVV's betrokken?
Wat is de planning?
Wanneer moet het beleidsplan ingediend 
worden?

Hierbij wat meer info ivm de verschillende stadia in de beleidsplanning 2021-
2024: 
- open bevraging van rvb (zowel VV als BLVV) en commissies  : op 27 maart 
werd deze bevraging doorgestuurd en ik vermoed dat je deze ook hebt 
ontvangen.
- de RvB van VV heeft een beleidsplanningsteam goedgekeurd die het 
verdere verloop van het beleidsplan zal coördineren 
- workshops  :  3 workshops werden georganiseerd zijnde op 25 mei, 5/6 en 
15/6  (beleidsplanningsteam)
- enquete bij RvB, leden en clubs (steekproef van representatieve doelgroep) 
: 25 juni - 15 juli
- uitwerken beleidsplan en actieplan : juli – augustus
- indienen beleidsplan bij Sport Vlaanderen : 1 september
- interne communicatie : AV VV van november
- externe communicatie : december 2020
- 1 januari : in werking treding van het nieuw beleidsplan 2021-2024

Naast de eigen strategische pijlers verplicht Sport Vlaanderen de federaties 
nog meer werk te maken van goed bestuur en integriteit in hun werking én 
alle aspecten die hiermee gepaard gaan (gedragscodes voor bestuurder, 
transparantie ivm vergoedingen, aanspreekpunten integriteit,…)

Beleidsplan G. De Dobbeleer
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7 19/jun Koen Van Eynde

In het beleidsplan bij beleidsfocus 4 - 
innovatie:
- jaarlijkse verhoging van het aantal nieuwe 
clubs in volleyarme regio’s tot 20 in 2020
- jaarlijkse verhoging van het aantal nieuwe 
leden in volleyarme regio’s tot 450 in 2020

Kan je een stand van zaken geven?
- welke nieuwe clubs zijn er bijgekomen
- hoeveel leden tellen die nieuwe clubs
- zijn er nog acties lopende of gepland?

Het is nog te vroeg om nu al een duidelijk zicht te hebben op de resultaten 
voor het lopende werkjaar 2020 (nog 1 semester te gaan).

Bij de lopend acties vermelden we vooral:
- ondersteuning verleend door de clubcoaches
- het nieuwe initiatief  "vriendjesdagen"
- Start2volley
- Volley@school
- Start2beachvolley

Hierbij ook een link naar de presentatie die op 08/06/220 werd gegeven 
door de clubcoaches met feedback over hun bezoeken: https://we.tl/t-
RR9aQ6x8ig

Beleidsplan
G. De Dobbeleer/L. 
Declercq

8 22/jun Peter 
Vanspeybroeck

Hierbij had ik een paar vragen voor de AV  
i.v.m. de neergelegde jaarrekening voor 2019
1/ kosten voor informatie en promotie 
materiaal zijn meer dan verdubbeld  
216776,14 naar 517242, wat is hier van de 
oorzaak?
2/ huur sportaccommodaties, is de stijging 
hier volledig te wijten aan het EK?
3/ inkomsten sponsering en TV rechten zijn 
met meer dan de helft vermindert 373901,57 
naar 161217.20, wat is hier de voornaamste 
oorzaak van?
4/ schulden aan leveranciers zijn meer dan 
verdubbeld, 308764,56 naar 654450.28 wat en 
welke leveranciers liggen hier aan de basis?
5/ idem met nog te ontvangen facturen 
9131.60 naar 228566.01, van waar ook deze 
verhoging en welke leveranciers?
6/ minder opbrengsten van events, welke 
hebben minder opgebracht en wat is hiervan 
de oorzaak?

Vraag 4 en 5 hebben betrekking op balansposten. De balans (actief/passief) 
is een momentopname op een bepaalde datum (hier: 31/12/2019) en 
verandert dus van dag tot dag. Een toelichting bij de "foto" einde boekjaar:
- Openstaande leveranciers zijn verdubbeld: het betreft hier hoofdzakelijk 
facturen die betrekking hebben op het EK 2019 Men en waarvoor heel wat 
facturen ontvangen werden in het laatste trimester. Gezien Volley 
Vlaanderen de meeste van de subsidies pas in januari ontvangt en om de 
liquiditeitspositie eind december niet onder druk te zetten, werd de betaling 
van die facturen over het jaareinde getild en pas in 2020 uitgevoerd.
- Te ontvangen facturen: betreft hier hoofdzakelijk de facturen die nog 
dienden ontvangen en betaald te worden voor Volley@school (45.400 euro) 
en de voor de BLVV's (112.963,49 euro). De effectieve documenten werden 
ontvangen in 2020 en de betalingen werden uitgevoerd. 

Cijfers 2019 L. Declercq
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8 22/jun Peter 
Vanspeybroeck

Hierbij had ik een paar vragen voor de AV  
i.v.m. de neergelegde jaarrekening voor 2019
1/ kosten voor informatie en promotie 
materiaal zijn meer dan verdubbeld  
216776,14 naar 517242, wat is hier van de 
oorzaak?
2/ huur sportaccommodaties, is de stijging 
hier volledig te wijten aan het EK?
3/ inkomsten sponsering en TV rechten zijn 
met meer dan de helft vermindert 373901,57 
naar 161217.20, wat is hier de voornaamste 
oorzaak van?
4/ schulden aan leveranciers zijn meer dan 
verdubbeld, 308764,56 naar 654450.28 wat en 
welke leveranciers liggen hier aan de basis?
5/ idem met nog te ontvangen facturen 
9131.60 naar 228566.01, van waar ook deze 
verhoging en welke leveranciers?
6/ minder opbrengsten van events, welke 
hebben minder opgebracht en wat is hiervan 
de oorzaak?

Vraag 1 tot en met 3 hebben betrekking op de resultatenrekening en dus de 
werking van het jaar 2019:
- Kosten voor informatie en promotie: de stijging (meerkost) is vooral toe te 
wijzen aan twee events, namelijk het EK 2019 Men met een bedrag van 
160.988,58 euro en het FIVB World Tour Beachevent met 44.534,71 euro. 
Daarnaast waren er kosten voor de Volley Nations League en de Golden 
European League.
- Huur sportaccommodaties: is inderdaad het gevolg van het EK 2019 Men 
waar op drie locaties werd gewerkt Paleis 12 te Brussel en Sportpaleis en 
Lotto Arena in Antwerpen.
- Inkomsten sponsoring: de evolutie is hier het gevolg van het samenspel 
van een aantal factoren in zowel 2018 als 2019. In 2018 zat in de inkomsten 
een bedrag van 60.000 euro aan ruilsponsoring met De Persgroep (gezien 
het om "ruilsponsoring" gaat zit eenzelfde bedrag ook in de kosten). In 2019 
was er geen dergelijke ruilsponsoringcontract. Daarnaast was er in 2018 een 
"opkuis" van het contract met Zeus/Acces Direct in het kader van het 
stopzetten van het contract met de nationale teams (impact van 47.173,65 
euro in 2018 en niet meer in 2019). Tot slot werd de sponsoring van Lotto 
gegroepeerd op de post 73725000 waar in 2019 een bedrag staat van 
264.750 euro en geen bedrag in 2018. Het bedrag van 2019 is deels de 
recurrentie sponsoring, maar ook de sponsoring in het kader van het EK.

Cijfers 2019 L. Declercq
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8 22/jun Peter 
Vanspeybroeck

Hierbij had ik een paar vragen voor de AV  
i.v.m. de neergelegde jaarrekening voor 2019
1/ kosten voor informatie en promotie 
materiaal zijn meer dan verdubbeld  
216776,14 naar 517242, wat is hier van de 
oorzaak?
2/ huur sportaccommodaties, is de stijging 
hier volledig te wijten aan het EK?
3/ inkomsten sponsering en TV rechten zijn 
met meer dan de helft vermindert 373901,57 
naar 161217.20, wat is hier de voornaamste 
oorzaak van?
4/ schulden aan leveranciers zijn meer dan 
verdubbeld, 308764,56 naar 654450.28 wat en 
welke leveranciers liggen hier aan de basis?
5/ idem met nog te ontvangen facturen 
9131.60 naar 228566.01, van waar ook deze 
verhoging en welke leveranciers?
6/ minder opbrengsten van events, welke 
hebben minder opgebracht en wat is hiervan 
de oorzaak?

Vraag 6 tot slot betreft events. 
In 2019 werden twee events georganiseerd die ofwel nieuw (FIVB Beach) 
ofwel uitzonderlijk (EK 2019) waren. Beide events sloten met verlies af. De 
kosten voor het EK werden correct gebudgetteerd (nauwelijks een 
afwijking). De inkomsten daarentegen bleven achter (het zich niet plaatsen 
voor de 1/4 finales had een zwaar impact op de ticketverkoop). Het EK slot 
af met een verlies 209.103,21 euro. Het FIVB Beachtornooi werd 
georganiseerd om de toegang tot de toptornooien voor het nationaal 
beachvolleyteam veilig te stellen. Indien België niet organiseerde, had het 
team geen toegang meer tot de 4 en 5-sterren tornooien. Het tornooi slot af 
met een verlies van 67.861 euro vooral ten gevolge van een beperkte 
inkomst aan sponsoring (nieuw niet gekend event) en beperkte publieke 
belangstelling. Het tornooi wordt niet meer georganiseerd (verplichting 
weggevallen)


