
 

 
 
 

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR  
 
  

26 juni 2021      Live in de Groene Meersen Zedelgem  

                                                                                   En via zoom 
 

Dagorde: 

 

1. Opname aanwezigheden: 

1.1 Aanwezig: Johan Van Riet – Peter Van Speybroeck -Norbert Verlinde – Eddy Degrave  

                                     Rik Bekaert – Ronny Raes – Yves Chanterie. 

1.2 Aanwezig via Live Team: Philippe Vangheluwe – Eric Soete. 

1.3 Verontschuldigd: Henk Lagea. 

 

2. Goedkeuring verslagen: 

2.1. Raad van Bestuur van 21/05/2021. 

2.1.1. Geen opmerkingen – verslag goedgekeurd. 

2.2. Beachcommissie van 15/09/2021. 

2.2.1. Geen opmerkingen – verslag goedgekeurd. 

3. Beach: 

3.1. Ronny meldt dat er steeds meer Beach clubs bij aan het komen zijn, Kortrijk, Waregem,..                                      

3.2. Initiatietrainingen zijn gestart en goede opkomst. 

3.3. Vorige week eerste tornooien gestart, goede opkomst, hoog niveau.  

3.4. Belang van vanuit de jeugd op te bouwen bij de heren. 

3.5. Tornooi Beveren-Leie: 

                    16 ploegen Heren en Dames, zaterdag ook jeugd (17 ploegen jongens en meisjes). 

3.6. SR zijn verwittigd dat er geen meer worden voor de Beach aangeduid. 

 

4. Scheidsrechters: 

          4.1    Het aantal SR voorlopig op 83 West-Vlamingen, 2 Oost-Vlamingen 1 Vlaams-Brabant. 

          4.2    Slechts 6 SR hebben uitgeschreven. 

          4.3    Zaterdagavond wordt het nipt met de aanduidingen door combinatie SR-Coach/Speler. 

          4.4    Volgende week tijdens AV aan de clubs nog eens een warme oproep doen naar nieuwe  

                    Scheidsrechters. 

          4.5    Vraag Johan: hoever staat het met de nota vanuit het PSC voor VV. 

      4.5.1   Antwoord Philippe: vanuit VV geen reactie hierop gekomen. 

          4.6    Volgende week donderdag 01-07-2021 is er vergadering LSC.. 

          4.7   Hoe ver staat men met het online verhaal voor thuisscheidsrechters,  

                   wordt donderdag 24-06-21 besproken op het PSC. 

          4.8.  Komt er een live vergadering in september ook op PSC 24-06-21 wordt hierover beslist.  

                   (Eventueel in Aartrijke voor 60 tot 80 man). 



 

5. Secretaris: 

5.1  Voor de AV: volgende vraagstellingen opnemen.  

        5.1.1    Vraag VKT Torhout over de volledig markeren bij de reserven.    

                     5.1.2    Beslissing RVB voor dit jaar:  

                                  We houden het markeren aan zoals beschreven in het 

                                  competitiereglement 2021-2022 aan en markeren volwaardig de 

                                  reserve wedstrijd.  

                                  We gaan niet zoals het 2 seizoenen terug, via de lightversie het 

                                  Wedstrijdblad bijhouden, t.t.z. enkel de spelerslijst en de uitslag invullen. 

                                  Dit is geen optie  is een devaluatie reserve matchen.  

                                         Johan zal antwoord verzorgen op AV, we willen net een opwaardering van 

                                         de reservematchen, en deze vraag komt maar van 1 club. 

                                   Wij hebben nog reservematchen binnen onze provincie op vraag van vele 

                                   clubs, binnen VV zijn er al 2 provincies die geen reservematchen meer 

                                   organiseren, dit we willen vermijden dat dit ook binnen WVL zo ver komt. 

5.2.1 Vraag Pervol Ruislede:  10% belasting op vergoedingen trainers en de clubs 

moeten ook 10% afdragen, is er reactie uit andere sporttakken, hoe is visie RVB 

W-VL?  

                      5.2.2    Antwoord RVB: 

                                 Dit is voorlopig tot einde van dit jaar zo bij wet beschreven, probleem is 

                                 door VV aangekaart bij kabinet van sport Vlaanderen minister Weyts. 

 

6. Competitie: 

6.1 Voor het eerst kalender opgemaakt via het nieuwe programma op de computer, gaat iets 

moeilijker nationaal i.v.m. de reeksindelingen, maar naar even en oneven weken veel 

makkelijkere opmaak. 

6.2 Er zijn bij een aantal ploegen wat moeilijkheden i.v.m. de opmaak van hun kalender, Eddy 

is hier bezig naar oplossingen te zoeken. 

6.3 Kalenders heen en terug zijn niet meer gelijklopend, hierover komen toch wat klachten 

 binnen, dit is een gevolg van opmaak via het nieuwe systeem, en nog niet ingeburgerd bij 

de ploegen dat dit nu kan anders zijn. 

6.4 Het nieuwe programma is niet zo toegankelijk om nog wijzigingen te doen. 

6.5 Voor de reeksen van promo 4 reeks zonder reserven, geen opmerkingen gekregen. 

6.6 Eddy betreurd wel dat binnen VV er door de verschillende competitieleiders solo 

wijzigingen in dit nieuwe programma gevraagd worden zonder overleg tussen de 

provincies. 

6.7 Eddy is bezig met de aanbestedingsvoorwaarden op te stellen voor de diverse 

organisaties. 

7. Financieel Bestuurder: 

       7.1  Budgettering en jaarrekening is afgehandeld en opmaak budgettering. 

7.2   Er wordt beslist een bedrag van 15.000 euro aan de clubs terug te betalen op basis van 

         aangesloten ledenaantal op basis van het aantal op 1 september 2021. Dit zal +- 1.5 euro 

         per lid zal zijn. 

7.3  Betreffende de boekhouding, Joeri zal dit niet meer allemaal zelf inbrengen, we krijgen    

een programma in de Cloud zodat wij dit zelf kunnen invullen en Joeri enkel de controle 

van de diverse rubrieken dient te doen bij afsluiting, ingave zal gebeuren door Johan, 

Peter en Norbert. 



8. Promotie & Media 

8.1  Terug vraag om de fiches in te vullen bij de clubs, is heropstart na 2 jaar stilte. 

 

9. G-sport en Recrea: 

9.1  Volgende week dinsdag 29/06/21 vergadering samen met Eddy voor de overheveling 

       recrea-verhaal naar commissie van Yves (Locatie: voor de AV in Zedelgem). 

10. Jeugd: 

10.1. Geen specifieke punten. 

 

 

11. Ondervoorzitter: 

         11.1  Is door de RVB VV benoemd als Effectief Lid van de AV Volley Belgium. 

 

12. Voorzitter: 

12.1  Als we de competitie kunnen opstarten in september op een avond alle secretarissen 

          en voorzitters uitnodigen voor een drankje en een hapje indien de 

          coronamaatregelen dit toelaten. 

 

13. Algemene vergadering van 29-06-2021: 

          13.1   RVB zal aanwezig zijn in de Groene Meersen en van hieruit de AV leiden, er wordt 

                     een extra laptop geplaatst om RVB in beeld te brengen. 

13.2  Johan en Peter maken nog power-point. 

13.3   Iedereen aanwezig tegen 19 uur – start AV 20 uur. 

 

14. Vrije opmerkingen: 

       14.1   Philippe vraagt om nog eens een opkuis te doen op de website van de oudere items…. 

 

15.       Volgende vergadering Bestuursorgaan: 

15.1. Dinsdag 27 juli 2021 om 19.30 uur in de Groene Meersen te Zedelgem. 

15.1.1. Teksten en agenda dienen binnen te zijn tegen 20 juli 2021. 

 

Johan Van Riet                                                                            Peter Van Speybroeck 

Voorzitter Volley West-Vlaanderen                                      Ondervoorzitter Volley West-Vlaanderen

  

 


