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Raad van Bestuur VV 14 maart 2022 om 18.30 - EVC 
E X T E R N 

 

Aanwezig : Jean Paul De Buysscher, Luc Declercq, Johan Van Riet, Dirk Cocquyt, Koen 
Vaneynde, Frank Desmet, Paul Lagae, Geert De Dobbeleer (verslag) , Koen 
Hoeyberghs,  

Verontschuldigd: Willy Corbeel (verlof) 

1. Algemeen Directeur Topsport 
 

Koen geeft toelichting aan de lopende activiteiten rond topsport. Hij verwijst naar de 
loting voor het WK vrouwen (zal doorgaan op 17/3). De resultaten van de loting zal 
met de nodige toelichting vanwege de bondscoach worden doorgestuurd naar de 
pers aangevuld met de aankondiging van de aanstelling van Jan De Brandt als 
assistent coach van de Yellow Tigers. 

Vanuit de huidige selectie heeft iedereen zich geëngageerd voor het programma 
2022. Ilka Van De Vijver haakt af. 

Actie : Dieter zal de communicatie voorbereiden en doorsturen naar de pers na de 
WK-loting van 17/3 

2. Algemeen Directeur Volley Vlaanderen 
 

• Volley Admin :  
Geert geeft toelichting rond de offertes die werden ontvangen vanwege 2 
partijen zijnde Sportlink en KDG Projects. De voorzitter wijst op de voor -en 
nadelen van beide offertes. Luc benadrukt dat de investering zal worden 
gespreid over 7 boekjaren.  

Beslissing : De RvB beslist unaniem om in zee te gaan met KDG Projects voor de 
verdere ontwikkeling van Volley Admin.  
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To Do : Geert zal beide partijen inlichten en de offerte richting KDG bevestigen.  

Joeri zal als verantwoordelijke IT fungeren als aanspreekpunt voor de 
implementatie van Volley Admin. Het doel is om het nieuwe systeem te 
introduceren voor het seizoen 2023-2024. 

• EK2023 (vrouwen) :  
Er wordt toelichting gegeven rond de verschillende aspecten van deze 
organisatie. Koen belicht de sportieve relevantie van dit EK voor de Yellow 
Tigers en het belang van dit soort tornooien voor de ontwikkeling van de 
speelsters. Het EK2023 komt op een ideaal moment voor deze groep. 
Bovendien dienen we geen kwalificatie te spelen. 

Geert  belicht de andere aspecten zijnde de financiële, de organisatorische en 
de impact voor de federatie. 

Beslissing : De RvB beslist unaniem om het EK (zowel poulefase alsook de 
finales) in België te organiseren. Daarnaast wordt er beslist om samen te 
werken met een externe partner (event organisator) om het financiële risico 
tot 0 te herleiden. Volley Vlaanderen zal steeds verantwoordelijk zijn voor het 
sportieve deel van de organisatie net zoals de side – events zijnde de connectie 
met onze stakeholders. 

To Do : Geert zal verder onderhandelen met de externe partner(s).  

• EVC :  
Er zijn gesprekken aan de gang met de stad Vilvoorde voor de verlenging van 
de bestaande erfpachten alsook voor de nieuwe erfpachtovereenkomst 
(voetbalveld Etrimo)  

To Do : de verdere opvolging van het dossier om zodoende het zakelijk recht te 
verkrijgen over het voetbalveld voor een periode van 66 jaar 

De verbouwingen van de cafetaria zijn volop bezig en de opening is voorzien op 
1 april.  
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Het nieuwe sanitair naast de cafetaria zal tegen 1 april gerenoveerd zijn 

• Personeelsbeleid :  
De nota die werd doorgestuurd wordt verder besproken.  

De RvB neemt kennis van het feit dat via de sociale maribel  in 2023 een 
personeelslid zou kunnen aangeworven worden via deze ondersteuning 

• Decreet voor de sportsector :  
Er komt een nieuw decreet voor de sportsector vanaf 2023. De Vlaamse 
Sportfederatie is in overleg met het kabinet  en met Sport Vlaanderen omtrent 
de uitvoeringsbesluiten. 

• Sponsoring : 
Er is een nieuwe hoofdsponsor voor het BK beachvolley. Deze zal worden 
aangekondigd op een persconferentie op 29 maart samen met de kalender 
2022. 

• Jaarverslag 2021 :  
De definitieve versie van het jaarverslag zal worden doorgestuurd naar de 
leden  van  de RvB en de leden van de AV. 

• Goed bestuur  :  
Het tussentijdse rapport van  goed bestuur wordt toegelicht en besproken.  

To do : De opmerkingen doorsturen richting Sport Vlaanderen in functie van 
het definitieve rapport. 

• Volleyspike :  
Er  wordt een overzicht verspreid van het aantal teams dat in Vlaanderen 
gebruikt maken van Volleyspike en van Volleyspike Lite. 

Beslissing : Er is overleg met FVWB nodig omtrent het doorrekenen van de 
kosten van de Waalse teams die gebruik maken van VolleySpike. Daarnaast 
dient er verder werk te worden gemaakt van Volleyspike Youth zijnde de 
integratie van alle krachtlijnen zoals beslist door de RvB. 
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3. Secretariaat en Secretariaat Generaal  
 

   Het verslag van de RvB van 14 februari 2022 wordt goedgekeurd. 

Bekrachtiging van de aanstelling van Richard Begas tot effectief lid van de 
Algemene Vergadering VV ter vervanging van Maurice Hermans (overleden) voor 
Volley Limburg. Verder wordt het beachreglement goedgekeurd alsook wordt 
Tessa Ophalvens bekrachtigd als subsituut bondsprocureur. De RvB nam nota 
van het ontslag van Luc De Clercq als financieel beheerder VV.  

De verslagen van de jeugdcommissie alsook het verslag van het 
managementteam wordt besproken en goedgekeurd. 

4. Voorzitter  
 

De afvaardiging van Volley Vlaanderen voor de algemene vergadering van Volley            
Belgium blijft ongewijzigd tot op heden. 

De voorzitter geeft verder toelichting over de RvB van Volley Belgium waaronder 
de   dubbele affiliatie (zal niet meer worden opgenomen in de 
competitiereglement), de play-offs bij de Liga dames, de beker van België en de 
interfederale beker. De problematiek van de challenge werd ook aangekaart 
alsook het overleg tussen clubs uit België en Nederland. 

 To do : Jean-Paul zal zich informeren over de exacte datum van de AV van VB. 

 

 

 

5. Financieel beheerder 
 

mailto:Info@volleyvlaanderen.be
http://www.volleyvlaanderen.be/


  
 Volley Vlaanderen vzw 
  Beneluxlaan 22 BTW: 417 414 853 

 1800 Vilvoorde Iban: BE16 7370 0185 5874 
  02/257.16.00 Bic:  KREDBEBB 
  Info@volleyvlaanderen.be www.volleyvlaanderen.be 
 

 
 
 
 
 
 
 

Luc geeft uitgebreid toelichting over de jaarrekening 2021 die afsluit met een 
negatief resultaat van 35.000€ en dit ten opzichte van de begroting waarbij een 
rekening gehouden werd met een verlies van 78.000€. Deze jaarrekening zal nog 
voorgelegd worden aan het auditcomité en nadien worden doorgestuurd naar de 
leden van de AV. 

To do : Luc zal een vergadering inplannen met de leden van het auditcomité. 

6. Paul Lagae 
 

 Geen specifieke agendapunten of opmerkingen  

7. Dirk Cocquyt 
 

    Geen specifieke agendapunten of opmerkingen  

8. Frank  Desmet 
 

Frank bespreekt het verloop van de play-offs voor het lopende seizoen. De 
competitieverantwoordelijken dienen te worden geïnformeerd bij transfers van 
spelers gedurende het seizoen. Hij zal ook een voorstel overmaken aan de RvB van 
VB voor het stijgen en dalen. Daarnaast is er een eerste versie van het anorama 
voor volgend seizoen.  

9. Johan Van Riet 
  

 De kalender van het BK beach is zo goed als definitief. Er valt volgende week  een    
beslissing rond de organisatie in Sint-Niklaas. 

Leuven heeft zich ook gemeld voor de organisatie van een internationaal tornooi. 
Johan vraagt een uittreksel uit de boekhouding van de kosten van het vorig tornooi 
in Leuven. 
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10. Koen Vaneynde 
 

 Hoe omgaan met personen die zich willen aansluiten met een Oekraïense  . 

 To do : de voorzitter neemt dit mee naar Volley Belgium 

  

Volgende rvb : 11 april 2022 om 18.30 in EVC. 
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