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Verslag algemene vergadering VV  
25/03/2022 om 19 uur in het EVC 

 
Aanwezig:  

Effectieve leden : Jean-Paul De Buysscher, Luc Declercq, Frank Desmet, Geert Blyaert,  
Koen Vaneynde, Carine Geukens, Paul Lagae, Lambert Hilven, Dirk Cocquyt, Marc 
Biebauw, Wilfried Van Droogenbroeck, Johan Van Riet, Norbert Verlinde, Peter Van 
Speybroeck 

Directie: Geert De Dobbeleer, Koen Hoeyberghs 

Verontschuldigd: Koen Luts (geeft volmacht aan Frank Desmet), Luc Haesen (geeft 
volmacht aan Koen Vaneynde), Richard Begas (geeft volmacht aan Paul Lagae), Joris 
Verstraeten, Kurt Marien, Danny Lyssens, Marcel Coppens, Jarne Van Schuerbeeck. 

Verslag: Willy Corbeel. 

1. Nazicht stemgerechtigden:  
 

- Er zijn 17 effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd: gewone meerderheid = 
9, 2/3 meerderheid = 12, Dit in geval iedereen een positieve of negatieve stem 
uitbrengt. Onthoudingen horen hier niet bij. 
- Er zal worden gestemd met gekleurde kaarten (groen = voor, geel = onthouding, 
rood = tegen) of geheim waar het een stemming over personen is. 
- Richard Begas is door de RvB aanvaard als nieuw effectief lid voor Volley Limburg 
ter vervanging van de overleden Maurice Hermans. 

 
2. Ordemoties: er werden geen ordemoties ontvangen. 
 
3. Welkomstwoord door de voorzitter: 

 
Geachte vergadering, 
 
Ik heet U allen van harte welkom op de Algemene Vergadering van Volley 
Vlaanderen. Deze Algemene Vergadering is er eentje met een klassieke agenda 
waar we ons vooral buigen over het afgelopen kalenderjaar met onder meer de 
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bespreking van de jaarcijfers en het jaarverslag, hoewel we ook een aantal 
leden van de raad van bestuur opnieuw dienen te bekrachtigen voor de 
komende 4 jaar. 
Afgelopen jaar hebben we ook afscheid moeten nemen van een aantal figuren 
uit onze volleybalfamilie. Op gevaar af van personen te vergeten vermeld ik 
hier Ivan Hoorelbeke, topscheidsrechter van weleer, Danny De Vriese van de 
redactieraad, Maurice Hermans, die nog deel uitmaakte van de Limburgse 
vertegenwoordiging in de vorige Algemene Vergadering en ook onze Harry die 
we in september aan moeder aarde moesten teruggeven. Voor al deze mensen 
vraag ik jullie graag enkele ogenblikken van ingetogenheid. 
Het afgelopen jaar was alweer een zeer moeilijk jaar waarin Corona nog altijd 
het reilen en zeilen in de maatschappij grotendeels bepaalde. Na vele 
hindernissen en veel geduld zijn we er toch in geslaagd om het volleybal in 
wisselende omstandigheden te laten doorgaan zodat we straks het seizoen 21-
22 toch op een correcte manier kunnen afsluiten. 
Wat de sportieve resultaten betreft hebben we bij de Red Dragons een matig 
seizoen achter de rug waarbij de doelstellingen niet gehaald werden met een 
trainerswissel als gevolg. De Yellow Tigers speelden een fantastische Volley 
Nations League in moeilijke omstandigheden. Achteraf werd de werking van 
het team en in het bijzonder de bondscoach beklad in een TV-reportage met als 
gevolg dat er op de dag van vandaag nog steeds een onderzoek loopt in ons 
bondsparket. Wie er wel voor zorgde dat we konden uitpakken met goede 
resultaten waren onze U-age ploegen vooral bij de jongens. De U17 haalde een 
zilveren medaille en de U21 behaalde een voortreffelijke 5 de plaats op het WK 
in Sardinië wat meteen de goede werking van de Topsportschool onderlijnt. 
In 2021 namen we ook afscheid van ons nationaal beach-team Koekelkoren-
van Walle op het 1-ster Beachtornooi in Leuven. De beachwerking werd echter 
uitgebreid in de topsportschool van Leuven. En zo zal Dries Koekelkoren ook dit 
jaar zijn schouders zetten onder de verdere verbreding en uitbreiding van de 
beachwerking van Volley Vlaanderen. 
We leven in de hoop dat we naar een meer normaal werkjaar in 2022 kunnen 
gaan. Momenteel heeft het er immers de schijn van hoewel we niet weten wat 
de zomer voor ons in petto heeft.  
Ik wens nadrukkelijk iedereen te bedanken die met een positieve spirit het 
beste van zichzelf gegeven heeft in een bijzonder moeilijk 2021. En voor U 
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allen, dames en heren rest mij de oproep om met vereende krachten onze 
projecten en onze geliefde sport verder te blijven ontwikkelen. 
En dan gaan we nu over tot de dagorde van de agenda en verleen ik het woord 
aan Willy Corbeel. 
 

4. Verlenging van de mandaten als bestuurder vanaf 25 november 2021 van Dirk 
Cocquyt, Frank Desmet en Johan Van Riet voor een periode van 4 jaar. 

 
Uitslag van de stemming: 
 
Dirk Cocquyt: 16 voor, 1 tegen. 
Frank Desmet: 17 voor. 
Johan Van Riet: 16 voor, 1 tegen. 
 
Voor alle drie wordt het mandaat verlengd zoals hierboven gesteld. 
 
 
5. Thesaurie: 

 
Balans en resultatenrekening 2021: zie balans, resultatenrekening, afschrijvingstabel, 
presentatie van de financiële resultaten, verslag van de financieel beheerder en 
verslag van het auditcomité als bijlage aan dit verslag: Luc geeft toelichtingen.  
 
Peter Van Speybroeck: 

• Vraag: “De subsidies voor de BLVV’s voor het seizoen 2021-22 werden niet 
geboekt in het boekjaar 2021. In dat boekjaar zijn er geen subsidies geboekt. 
Ze worden geboekt in 2022. Betekent dit dan niet dat er in 2022 tweemaal 
subsidies zullen geboekt worden met dus een dubbel impact op het 
resultaat?” 

• Antwoord: “Deze subsidies hebben betrekking op een volleybalseizoen dat te 
paard zit over een boekjaar. Streefdoel is om de subsidies te boeken binnen 
de periode van volleybalseizoen. De subsidies 2020-21 werden in de kosten 
geboekt in 2020, maar pas in maart 2021 uitbetaald. De subsidies voor het 
seizoen 2021-2022 worden nu geboekt en ook nu uitbetaald. De subsidies 
voor het volgend seizoen 2022-23 zullen moeten geboekt worden binnen dat 
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seizoen, wat kan betekenen dat ze effectief ook nog in 2022 kunnen geboekt 
worden. Ze boeken in 2023 is evenwel ook een mogelijkheid. De beslissing 
hieromtrent moet nog genomen worden”. 

De balans, resultatenrekening, afschrijvingstabel, verslag financieel beheerder en het 
verslag van het auditcomité worden unaniem goedgekeurd. 
 
Luc bevestigde nog eens zijn ontslag (waarvan reeds door de RvB kennis werd 
genomen) en meldde dat hij zijn functie zal blijven uitoefenen tot een nieuwe 
financieel beheerder werd aangesteld maar binnen een redelijke termijn. 
 
Daarop bedankte de Voorzitter Luc uitvoerig als een solide partner die zijn functie 
steeds met kennis van zaken heeft uitgevoerd. De functie houdt een grote 
verantwoordelijkheid in maar samen met een belangrijke job voerde Luc deze steeds 
op een professionele en collegiale manier uit. 
 
De AV bedankt Luc met een gemeend applaus. 
 

 
6. Kwijting van hun beleid aan de beheerders voor 2021: 
 
De AV verleent unaniem kwijting aan de beheerders voor hun beleid in 2021. 
 

 
7. Verslag van de vereniging over werking 2021: zie verslag als bijlage aan dit 
verslag. Geert en Koen geven toelichting.  
 
Het jaarverslag 2021 wordt unaniem goedgekeurd.  
 
 
8. Bekrachtiging samenstelling juridische raden (enkel de provinciale) + beroepsraad 
en verbrekingsraad:  
 
Volley-Tuchtraad provinciale kamer - Volley Antwerpen 
Voorzitter: Rudi Lecoutre 
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Leden: Nico Belmans (AM 0858 – Olmense VC), Elly Van Endert (AT 0900 – Arvoc 
Arendonk), Charlotte Wuyts (AH-2180 – Volleybal Club Berlaar) 

Volley-Tuchtraad provinciale kamer - Volley Limburg 
Voorzitter: Liesbeth Luts 
Leden: Michiel Vancleemput (L 0715 – Stalvoc Beverlo), Hilde Klompers (L-0813 – 
Wevoc Wellen), Bieke Dewit (L 2214 – Cristal Alken Jeval), Roger Liefsoens(L 1273 – 
Dames Volley Hasselt) 

Volley-Tuchtraad provinciale kamer - Volley Oost-Vlaanderen 
Voorzitter: Peter Ballinckx 
Leden: Willem De Buysscher (individueel lid), Jonathan De Henau (O 0773 – 
Griffoenen Steenhuize), Gorik Hageman (0666 – BMV Beveren Melsele Volleybal) 

Volley-Tuchtraad provinciale kamer - Volley Vlaams-Brabant 
Voorzitter: Marc Kerkhofs 
Leden: André Mannaerts (VB 0893 – Feniks Haacht), Roland Thonnon (VB 0122 – BDO 
Haasrode Leuven), Daisy De Coen (VB 0680 – Kruikenburg Ternat), Janne Thuys (VB 
1969 – Velvoc Veltem-Beisem) 

Volley-Tuchtraad provinciale kamer - Volley West-Vlaanderen 
Voorzitter: Dries Vandeputte 
Leden: Camiel Staelens (W-1568 Volley Team Damme vzw), Hendrik Leys (W 0930 – 
Beaphar Poperinge), Luc Holvoet (W 1174 – Jong Kuurne), Lode Naeyaert (W 0777 – 
Ruvo Ruddervoorde), Eric Wackenier (W 1430 – Volley Team Diksmuide) 

Volley-Beroepsraad 
Voorzitter: Luc Vanaverbeke 
Leden: Jean-Marie Bollen (individueel lid), Sophie Claeys (VB 0680 – Kruikenburg 
Ternat), Ann De Braekeleer (O 0679 – Lindemans Aalst), Koen Dermaut (AA 1269 – 
Oxaco BVC Antwerpen), Wouter Haeleweyn (W 0364 – Rembert Torhout Heren), 
Herman Hul (individueel lid) 

Volley-Verbrekingsraad 
Voorzitter: vacant 
Leden: Bart Van Damme (W 0370 – Olva Brugge), Nathan Freitas Martins Villar (W 
0534 – Knack Roeselare) 
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De samenstelling van de raden wordt unaniem goedgekeurd onder voorbehoud van 
nazicht of Paul De Middeleer nog wel deel uitmaakt van de Provinciale Kamer Volley 
Tuchtraad van Volley Oost-Vlaanderen. Hij maakt geen deel meer uit en werd daarom 
hierboven verwijderd. 

 
9. Bepaling van de termijn waarvoor het auditcomité wordt verkozen. Voorstel is 4 
jaar. 
 
De AV keurde dit unaniem goed. 

 

10.  Benoeming rekeningnazichters (auditcomité) voor een periode van 4 jaar. 
 

                Volley Antwerpen: 
                Monique PEETERS 

                Volley Limburg: 
                Jenthe VAN BUGGENHOUT 

                Volley Oost-Vlaanderen: 
                Nadine STROBBE 

                Volley Vlaams-Brabant: 
                Herman DE CNIJF   

                Volley West-Vlaanderen: 
                Eddy DEGRAVE 

Het auditcomité wordt unaniem goedgekeurd.  
 
 
11. Voorstellen: Er werden geen voorstellen ontvangen. 
 
 
12. Interpellaties: Er werden geen interpellaties ontvangen. 
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13. Slotwoord van de voorzitter:  

 
Geachte vergadering, hierbij zijn we dan aan het einde gekomen van onze 
Algemene Vergadering. Ik wens iedereen te bedanken voor zijn constructieve 
medewerking aan deze vergadering. We hopen een 2022 te hebben waarin we 
in normale omstandigheden kunnen werken. Momenteel ziet het er goed uit 
en hopelijk blijft dit zo na de zomer en de vakanties. Voor straks kunnen we 
nog even bijpraten zij het niet in het cafetaria, dat nu aan een opknapbeurt 
onderworpen en dus gesloten is. We zorgden echter voor een plan B en 
hebben een noodbar geïnstalleerd. Voor straks een behouden thuiskomst 
toegewenst. 
 

 

 

 

 

Bijlagen:  

- balans 2021 

- resultatenrekening 2021 

- afschrijvingstabel 2021 

- presentatie van de financiële resultaten 2021 

- verslag van de financieel beheerder over 2021 
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- verslag van het auditcomité over 2021 

- jaarverslag van de vereniging over 2021 

- presentatie gebruikt op de algemene vergadering 
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