Verslag vergadering RVB 2021-10-21
1. Opname aanwezigheden.
Aanwezig: Johan Van Riet – Peter Van Speybroeck - Norbert Verlinde - Eddy Degrave - Henk Lagae
Philippe Vangheluwe.
Verontschuldigd: Eric Soete - Yves Chanterie – Rony Raes – Rik Bekaert.
2. Goedkeuren verslag.
2.1. Verslag RvB 02-09-2021.
Geen opmerkingen, verslag goedgekeurd.
3. Voorzitter.
3.1. Bijeenkomst RvB met alle West-Vlaamse Volleybalclubs
Wanneer: Donderdag 02-12-2021.
Waar: Jonkhove in Aartrijke om 19u30.
Dagorde: samenstellen van items die zeker aan bod moeten komen, maximum 4-5 items
Wie: Alle leden RvB + Club VZ, er mogen per club specialisten per thema mee komen maar deze zullen
enkel bij hun thema kunnen aansluiten. Elke commissievoorzitter kijkt binnen zijn commissie naar
mensen die als verslaggever kunnen ondersteuning geven.
Hoe organiseren: per item 1 lid van de RvB als moderator en 1 verslaggever.
Aanpak: Johan stelt PowerPoint voor als basiswerkdocument en zal deze aan alle leden van de RvB
bezorgen. Iedereen kijkt mee naar toevoegingen aan dit document.
Voorbereiding: extra RVB op donderdag 04-11-2021 om 20u in de Groene Meersen in Zedelgem.
Agendapunten voor deze RvB; bijeenkomst met clubs + werkvergadering VV-BLVV’s.
3.2. Bijeenkomst RvB VV – RvB BLVV’s
Johan heeft stand van zaken mee en mailt de nodige documenten naar de leden van onze RvB door.
Wil ieder voor zich ook nog eventueel te bespreken agendapunten toevoegen.
4. Ondervoorzitter.
4.1. Overlopen werkgroep Subsidie VV-BLVV. Peter heeft kort overzicht van de besproken punten, er
wordt voorlopig vertrokken van huidige subsidies, t.t.z. de variabele subsidies, leden- en clubbijdragen,
en de forfaitaire subsidies, zijnde de werkingstoelage BLVV, start2volley, selectiewerking, IPJOT en
beach blijven onaangetast. Voor 2022 wordt gezien naar een extra subsidiebudget van 50.000 euro
bovenop de reeds bestaande subsidie. , en deze extra subsidie zal gelinkt worden aan een aantal
prioritaire acties uit het beleidsplan VV en geïnventariseerd door de RvB VV. Aan elke actie zullen
punten worden gekoppeld, waarna elk punt aan een vooraf bepaald bedrag in euro zal worden
gekoppeld. De financieel bestuurd VV heeft wel gevraagd tegen de volgende vergadering (23 november
2021) 3 zaken op te lijsten op basis van het opgestelde basis werkdocument met het overzicht van die
prioritaire acties.
1/ Opmaken per actie van de kosten gemaakt door de BLVV.
2/ Opmaken per actie van de inkomsten die dit voor de BLVV met zich meebrengt.
3/ Aftoetsen per actie hoeveel organisaties de BLVV nu reeds organiseert.
Het overzicht van deze prioritaire acties zullen mee in bijlage zitten bij het verslag van deze RvB.

5. Financieel Bestuurder.
5.1. Regiotrainingen VV: betaald wat?  Henk geeft meer uitleg van de reeds genomen initiatieven om
een antwoord te verkrijgen op deze vraag, tot op heden geen gekregen (niet van Didier Witvrouwen,
Koen Hoeyberghs, noch van Kris Van Snick). OV vraagt Henk hem hiervan laatste mail door te sturen, OV
zal de vraag opnieuw lanceren.
5.2. Aanpassingen facturatieprogramma: bedrag inschrijvingen Clinics van 150 euro naar 85 euro. Foutje
in verslag 19 augustus 21, moet 60 euro zijn. VZ past dit onmiddellijk aan.
5.3. Terugbetaling beach interprovinciaal tornooi is in orde
5.4. Vraagt meer info stand van zaken uitbetaling SR beach. VZ geeft mee dat dit nu in orde zou zijn.
5.5. Wijzigingen van rekeningnummers en adressen commissieleden dienen op de onkostennota’s te
worden vermeld. Henk neemt dit mee naar jeugdcommissie.
5.6. Voor de IPJOT tornooien: , aantal maaltijden en aantal dranken aan Norbert doorgeven.
5.7. Kan er een oplijsting gebeuren van alle medewerkers jeugdcommissie, namen, adressen,
rekeningnummers en email-adressen. Henk zal hier het nodige voor doen.
5.8. Factuur verzekeringsmakelaar Bruno Denijs: Factuur was nog op oud adres Norbert gestuurd, boete
van 5 euro gekregen maar deze is intussen betaald. Bruno Denijs vraagt wel het totaal aantal km’s van
de verplaatsingen (vanaf 1/9/2020 tot 31/8/2021) door te geven om de omnium te bepalen. Philippe zal
Norbert hiervoor de nodige informatie verschaffen.
5.9. Bestellingen rotatieboeken, Johan zal deze vanuit Vilvoorde meebrengen.
5.10. Onkostennota’s jeugdcommissie, Peter zal dit samen met Viv opvolgen.
6. Secretaris.

7. G-sport en Recrea.

8. Competitie.
8.1. Eddy geeft overzicht over het aantal stijgers en dalers in de nationale reeksen en de impact ervan
voor de provincies. Hij zal een kort schematisch overzicht maken en dit communiceren naar de clubs toe
(mail + website). De kampioenen moeten verplicht stijgen, de tweede en de derde gerangschikten zijn
niet verplicht te stijgen.
8.2. Schrijven Jan Dereeper: werd besproken binnen de RvB.
8.3. Bekertrekking: is voorzien op vrijdag 7 januari 2021 in de Groene Meersen te Zedelgem. Tevens
wordt gekeken voor afscheidsgeschenk voor de vertrekkende bekerverantwoordelijke Hans Depauw.
8.4. Binnen het LOC is er een Promoboek in de maak waarbij een poging wordt ondernomen de
reglementen over alle provincies heen te uniformiseren.
8.5. Welk standpunt innemen bij positieve Covid testen:
Van zodra 2 spelers en/of trainers positief testen dient de competitieverantwoordelijke VWV te worden
ingelicht. Hij zal dan de wedstrijd uitstellen. Eddy zal schrijven opmaken naar de clubs en dit laten
publiceren.
9. Scheidsrechters.

10. Beach

11. Jeugd.
12.1. Henk stelt stand van zaken omtrent de eventuele nieuwe kandidaat VZ van de jeugdcommissie,
zijnde Wim De Ruyter, voor. Henk heeft reeds positieve contacten gehad met Wim en zou Wim de
komende weken de werking van de commissie willen uiteendoen met de daarbij verbonden
verantwoordelijkheden. De RvB gaat hier mee akkoord.
12. Promotie.

13. Volgende vergaderingen:
- Extra RvB: Donderdag 04 november om 20u00 in Zedelgem.
- RvB: Donderdag 18 november om 19u30 in Zedelgem.
- Vergadering VV – BLVV’s: Zondag 21 november om 09u00 in Vilvoorde.
- Werkgroep Subsidie: Dinsdag 23 november om 20u00. Plaats nog te bepalen.
- AV VV: Vrijdag 26 november om 19u00 in Vilvoorde.
- Bijeenkomst RVB VWV – Clubs: Donderdag 2 december 19u30 in Aartrijke.
- RvB: Donderdag 16 december om 19u30 in Zedelgem.
Er kan eventueel tussenin een zoomvergadering worden gehouden.

14. Komende evenementen.
Bij te werken op volgend verslag.

Verslag
Peter Van Speybroeck

