Verslag vergadering RVB 2021-08-19
1. Opname aanwezigheden
Aanwezig: Johan Van Riet –- Norbert Verlinde – Eddy Degrave - Rony Raes – Rik Bekaert –
Yves Chanterie – Henk Lagae
Verontschuldigd: Eric Soete – Peter Van Speybroeck - Philippe Vangheluwe
2. Goedkeuren verslag vorige RvB
OK aanpassingen zijn reeds online doorgegeven en aangepast.
3. Voorzitter
VV:

-

Afwachten op het protocol dat zal komen i.v.m. corona.
Veel nieuws in de wandelgangen maar weinig officieel… afwachten.
o VolleySpike
o Promoveren/dalen volgend seizoen
o …

4. Ondervoorzitter
5. Secretaris
Verslag jaarvergadering (geen opmerkingen).
6. Financieel bestuurder
Betalingen facturatie
- Norbert geeft een overzicht van betalingen.
- Betaling scheidsrechters en medewerkers Beach naar aanleiding van Vlaams
kampioenschap Beach senioren in Heist : Norbert stuurt de rekening door naar
Volley Vlaanderen
- Terugbetalingen van uitschrijvingen van Beach:
o Johan geeft duiding hoe men bij Belbeach hiermee omgaat.
o Terugbetalingen Beach nog eens bekijken.
o Subcommissie voor G-sport en Recrea aanmaken in facturatieprogramma
om betalingen te kunnen doen
7. Competitie
Aanbestedingen:
- doorgestuurd gebaseerd op basis van deze van 2j geleden
Wie markeert op eindrondes en / bekerfinales?
- Eddy laadt de wedstrijden
- Wordt op 2/9 besproken (scheidsrechters of organisator)
Gebruik ballen:
- Er waren geen reacties op de AV.
- Pas verplicht vanaf seizoen 2023-2024.
- Vanuit West-Vlaanderen zal er geprobeerd worden dat er bij de jeugd verder met
Gala ballen gespeeld kan worden (indien toegelaten).
8. Scheidsrechters
Opmerkingen worden verdaagd naar RvB 02-09-2021
9. Beach
Overzicht voorbije seizoen werd gegeven en dit zowel over de initiatietrainingen als de

tornooien.
Beachvergadering in september wordt:
- Een evaluatievergadering van het voorbije beach seizoen georganiseerd.
- Beachwerking wordt dan ook 2022 besproken.
- In functie van deze werking wordt de invulling van de Beachcommissie bekeken.
Roeselare is geïnteresseerd in een samenwerking.
- Hoe potentiële trainers ondersteunen: via Clinics of zelf een aantal initiatietrainingen geven met een aantal trainers?
- Henk kijkt ook voor een aanspreekfiguur.
- Vraag om te kijken hoe we niet in concurrentie gaan met de zaaltrainingen: begin
mei eindigen de zaaltrainingen: IPJOT van mei vindt plaats op zaterdag 7 mei in
Limburg en is voor de geboortejaren 2009 en 2010.
10. Jeugd
Vergoeding trainers Clinics: 150 euro/dag. Inschrijving Clinics: 85 EURO i.p.v. 125 euro/dag
daar er maar 4 samenkomsten zijn i.p.v. 6.
IPJOT 28/8: Johan zal aanwezig zijn.
Henk zal bij Norbert rotatiebriefjes afhalen.
Drankbonnen: Johan zorgt hiervoor.
Clubcoaches betrekken bij regiotrainingen, club overschrijdende trainingen (volley@club),
extra trainingen, …
11. Promotie
Volgende dinsdag 24 augustus vergadering: hoe structuur krijgen in de communicatie
(website, facebook, …
Graag bijkomend lid voor deze commissie: aanpak werd besproken.
12. Recrea
Voorstel tot bevraging rond Recrea en G-sport wordt verstuurd naar voorzitter of secretaris
om af te tasten wat de wensen/verwachtingen zijn en dit kan dan de basis zijn om een
beleidsplan op te maken.
Ook clubs die recreatief spelen maar niet aangesloten zijn bij een West-Vlaamse club van
zullen ook worden gecontacteerd zoals BRV, RVO en …
13. Coach licenties
Kristof geeft toelichting over de bijscholingen coach licentie.
Vroeger verplicht betalen voor bijscholingen.
Nu gratis afh van niveau
Er werden 27 bijscholingen georganiseerd met +/- 6500 deelnemers
- 4 fysieke.
- 23 webinars.
Daarnaast is er ook de dag van de trainer
Bijscholing wordt erkend voor één of meerdere niveaus.
Bij problemen van coaches, om bijscholingen te volgen, kunnen specifieke vragen aan Kristof
gesteld worden. Kristof zal probleem soepel proberen een oplossing te vinden, maar een
argument van geen tijd gehad, wordt niet aanvaard omwille van het grote aanbod dat er was
en is.
Vanuit de commissie wordt er meegegeven dat er een groep coaches is die dit niet doet
vanuit de motivatie om “te groeien” maar om de club te helpen.
Er wordt ook meegegeven dat de communicatie beter kan:
- Ondersteuning naar planning
- Mensen in alarmfase worden verwittigd: waarschuwingsmail.

-

Faciliteren vanuit de clubcoaches (Johan bekijkt dit).

Kristof geeft mee dat er in de toekomst verder een combinatie van fysieke en webinars zullen
georganiseerd worden:
o Mensen ontmoeten op Clinics geeft voordelen.
o Bij webinars: meer mogelijkheden voor sprekers en deelnemers moeten
zich niet verplaatsen.
o Specifieke vragen kunnen gesteld worden aan Kristof.
14. Volgende vergadering
Donderdag 2 september om 19u30 in Zedelgem.

Verslag
Rony Raes

