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INHOUDSOPGAVE 
Blz 3  weetjes 
Blz 8  verslag raad van bestuur 
Blz   11  verslag vergadering scheidsrechterscommissie 
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Leden- en clubadministratie   
  
OMSCHRIJVING  VAN  TOT  HOE   
Overgang in onderling akkoord  16/mei  31/dec  elektronisch via Clubadministratie VVB 

aangetekend versturen (poststempel)  
Schrappingsperiode 2  
          (enkel voor recreatiespelers)  22/aug  4/sep  elektronisch via Clubadministratie VVB  
Schrappingsperiode 2  

(enkel voor U15, U13, U11, U9)  1/sep  15/sep  elektronisch via Clubadministratie VVB  

Naamwijziging club  na periode  aanvraag naamwijziging  
aangetekend versturen (poststempel)  

  Foto’s op vergunningen  
  
Veel scheidsrechters hebben het voorbije seizoen opmerkingen op de wedstrijdbladen geschreven dat de foto 
op de vergunning totaal niet meer gelijkend is aan het lid. Er zijn zelfs foto’s van jongvolwassen leden van 
meer dan 10 jaar geleden.  
  
Mogen wij u dan ook vragen de foto’s van uw leden na te kijken en aan te passen met een recente foto (max. 
van een 5-tal jaar geleden).  
  
Voor een up-to-date vergunning zal u een duplicaat van de vergunning moeten aanvragen (kostprijs:  
1,50€)  
 Rijksregisternummer  
  
In het nieuwe decreet van Sport Vlaanderen wordt gesteld om voor elk lid een ID aan te wenden, waarmee het 
lid uniek geïdentificeerd wordt in het ledenbestand van de sportfederatie.  
  
De Vlaamse Volleybalbond is, op basis van dat decreet, gemachtigd om hiervoor het rijksregisternummer van 

het lid op te vragen en te registreren in het ledenbestand.  
  
Vanaf 11/08/2016 zal het rijksregisternummer voor een nieuw lid, van Belgische nationaliteit, 
een verplicht in te vullen veld worden bij registratie in het systeem. Wanneer wijzigingen aan 
bestaande leden worden ingegeven door de club EN het rijksregisternummer is nog niet in het 
systeem gekend, dan is dat opnieuw een verplicht veld. (Je kan dus b.v. niet het e-mail adres 

van een lid wijzigen en het veld ‘Rijksregisternummer’ leeg laten)  
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Kinderen onder de 12 jaar:   
- op de Kids-ID staat het rijksregisternummer van het kind vermeld (ouders vragen dit aan bij hun gemeente 

wanneer ze met de kinderen naar het buitenland gaan).    
- voor kinderen die niet beschikken over een Kids-ID kunnen ouders het rijksregisternummer van hun kind 

raadplegen via een online toepassing die toegang geeft tot hun dossier in het Rijksregister: 
http://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/rijksregister/mijn-dossier/  

  
Voor leden met vreemde nationaliteit zal het rijksregisternummer geen verplicht veld zijn en zal het 
secretariaat een nummer toekennen.  
  
Wees bovenstaande indachtig bij ingave van nieuwe leden of wijziging van bestaande leden en vraag aan het 
betrokken lid ook het rijksregisternummer op.  
  
De clubs zullen de aanduiding te zien op zowel de ledenlijst op het scherm, als op de downloads (word-, excel- 
en pdf-bestand)  
  
De Vlaamse Volleybalbond geeft de clubs de tijd om zich in orde te stellen en vraagt tegen uiterlijk 15/11/2016 
het ledenbestand aan te vullen met het rijksregisternummer van hun aangesloten leden via de 
clubadministratie.  
  
Het rijksregisternummer zal ons in de toekomst ook toelaten verdere automatisatie van bepaalde taken uit te 
voeren.  
  
Wij zullen bij het gebruik van dit nummer steeds de privacyregels respecteren.  
 Overgang in onderling akkoord  
  
Bij de aanvang van het seizoen 2016-2017 dient GEEN aansluitingsformulier meer verstuurd te worden bij 
een overgang in onderling akkoord. Het lid niet meer ‘opnieuw’ aansluiten, enkel een transfer ingeven via 
de clubadministratie, en het document, met de nodige handtekeningen, versturen per aangetekende zending is 
voldoende 
E-mailadressen  
  

Met het versturen van een mailing naar alle leden met een mailadres, stellen wij vast dat er 
onjuiste mailadressen zijn ingegeven. Het gaat vaak om kleine foutjes: ; i.p.v. ., .co i.p.v. .com, 
spatie i.p.v. _ of -, een onvolledig emailadres, 2 mailadressen ingegeven, …  
  
Mogen wij vragen aan de clubs (secretarissen) dat zij:  

- de e-mailadressen van hun leden checken en aanpassen waar nodig.  - bij aansluiting ervoor 
zorgen dat er een mailadres wordt opgegeven  
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Vanaf 11/08/2016 zal het e-mailadres een verplicht in te vullen veld zijn bij registratie in het systeem. Ook bij 
wijzigingen van reeds aangesloten leden EN het e-mailadres is nog niet in het systeem gekend, dan is dat een 
verplicht veld.  
  
Het is mogelijk meerdere mailadressen in te geven (belangrijk vooral bij jeugdleden), maar de mailadressen 
moeten dan gescheiden worden met een puntkomma (;), spaties zijn in het veld niet toegelaten.  
  
Wanneer een foutief mailadres wordt ingeven, krijgt u volgende melding:  

U hebt een ongeldig e-mailadres ingegeven.<br>(meerdere adressen scheiden met punt komma en zonder 
spaties)  

  
Wees bovenstaande indachtig bij ingave van nieuwe leden of wijziging van aangesloten leden.  
 Juridisch reglement 
 
1. Inwerkingtreding  

• Van toepassing op ALLE klachten die na 31 augustus 2016 ingediend worden.  
  

• De datum van de aangetekend zending is de datum van het indienen en bepaalt welk reglement van 
toepassing is. Bijgevolg zullen alle klachten (vorderingen) die tot en met 31 augustus 2016 worden 
ingediend (en eventueel pas geheel of gedeeltelijk behandeld worden na 1 september 2016), nog steeds 
behandeld worden overeenkomstig de oude juridische reglementeringen.  

  
2. Vindplaats http://www.volleyvvb.be/reglementen  

  
3. Voor wie is het bestemd  

• Algemeen:  
Voor alle klachten (vorderingen) met betrekking tot de door de gewesten, provincies en VVB 
uitgevaardigde reglementeringen.  
Voorbeeld:  
Voor alle klachten (vorderingen) met betrekking tot gewestelijke, provinciale en landelijke wedstrijden.   

  
• Uitgesloten:  
 Klachten met betrekking tot nationale reglementeringen/wedstrijden.  

 zie http://www.kbvbv.be/category/statuten   
 Klachten met betrekking tot de uitslag van een wedstrijd gespeeld in het kader van volgende limitatief 

opgesomde wedstrijden en tornooien: 1. VVB Eindronden & Jeugdeindronden;  
2. Finales Vlaamse Beker & Vlaamse Jeugdbeker;  
3. Provinciale/regionale Eindronden & Jeugdeindronden; 4. Finales 

Provinciale/regionale Beker & Jeugdbeker;  
5. Vlaamse Jeugd Champions League.  
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4. VVB-Bondsparket  
Het VVB-Bondsparket ontvangt vanaf 01/09/2016 op straffe van onontvankelijkheid alle klachten 
(vorderingen) en scheidsrechtersverslagen. Klachten worden bijgevolg nooit meer verstuurd naar het VVB 
secretariaat of naar het respectivelijke provinciale secretariaat.  
  
Het VVB-Bondsparket is gevestigd te 9051 Gent, Loofblommestraat 7.   
  
Het VVB-Bondsparket stelt het dossier samen en stelt de oproeping op tot verschijning voor de juridische 
raad/kamer.   

  
5. Structuur  

Alle bestaande provinciale & VVB juridische commissies worden afgeschaft.  
  
Er bestaan voortaan enkel nog volgende juridische raden op VVB-niveau:  
1. de VVB-Tuchtraad (eerste aanleg);  
 bestaat uit 1 landelijke kamer en 5 provinciale kamers;  
 De landelijke kamer van de VVB-Tuchtraad is enkel bevoegd voor de vorderingen met betrekking tot 

de reglementering uitgevaardigd door de Vlaamse Volleybalbond vzw.  
 De provinciale kamers van de VVB-Tuchtraad zijn enkel bevoegd voor de vorderingen met betrekking 

tot de reglementering uitgevaardigd door de provincies en gewesten. 2. de VVB-Beroepsraad (tweede 
aanleg);  

3. de VVB-Verbrekingsraad (cassatie).  
  

Wanneer een vordering tegelijk een nationaal en een VVB-karakter vertoont, is enkel het nationale niveau 
bevoegd (OPGELET - OUDE PROCEDURE !).  
  
Wanneer een vordering een VVB- en provinciaal karakter vertoont, of een VVB- en regionaal karakter 
vertoont, of meer dan één bovenlokale provinciale volleybalvereniging aanbelangt, is enkel de landelijke 
kamer van de VVB-Tuchtraad bevoegd.  

  
6. Enkele aandachtspunten  

• De voorafgaande betaling van het REMGELD is afgeschaft !  
  

• Alle klachten (vorderingen) moeten aangetekend verstuurd worden aan het VVB-Bondsparket en in een 
postkantoor gedeponeerd zijn ten laatste de tiende kalenderdag na het voorvallen van de aangeklaagde 
feiten.   

  
Elke vordering omtrent feiten zoals bedoeld in art. 50 alinea 1 van het nieuwe reglement (Hoofdstuk 7. 
Spoedprocedure) moet daarentegen ten laatste de vijfde kalenderdag na het voorvallen van de 
aangeklaagde feiten in een postkantoor gedeponeerd zijn.  

  
• Na ontvangst van een klacht (vordering) beslist het VVB-Bondsparket:  

1. tot het opstarten van een voorafgaandelijk onderzoek;  of  
2. tot het seponeren van een ingediende vordering of scheidsrechtersverslag;  of  



 7 
 
 

3. tot het voorstellen van een minnelijke schikking;  of  
4. over de datum waarop de juridische raad/kamer zitting zal houden.  

   
• De kosten zijn ten laste van de verliezende partij en omvatten:  

1. de verplaatsingskosten van de leden van de betrokken raad/kamer, van het VVB-Bondsparket en van 
de opgeroepen getuigen;  

2. de eventuele kosten van daden van onderzoek;  
3. een forfaitair bedrag voor administratie- en dossierkosten: € 100,00 (eerste aanleg), € 200,00 (tweede 

aanleg) & € 300,00 (cassatie).  
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SECRETARIAAT 
SOETE ERIC              
CAPUCIENENSTRAAT 134           
8900 IEPER 
0476/42 50 90   
eric@kwvbv.be 
_____________________________________________________________________________________________  RAAD VAN BESTUUR 

30 juni 2016  18U00    Au Damier Roeselare 
1. Aanwezig:   Johan Van Riet  - Eric Soete - Eddy Degrave - Filip Rossel  - Viv Roelens –  Norbert Verlinde  – Willy Scherrens 

 Verontschuldigd:  Johan Callens 
2. Goedkeuren verslagen a. Raad van bestuur 26/5/2016 i. Goedgekeurd b. Beachcommissie van 24/5/2016 i. Goedgekeurd c. Promotie en media van 2/6/2016 i. Goedgekeurd mits aanpassing van punt 3 en 7 d. Jeugdcommissie van 18/6/2016 i. Goedgekeurd  3. VVB a. werking i. verplaatst naar volgende bijeenkomst gezien geen dringende punten  4. Beach a. Na het seizoen zal er een diepgaande evaluatie dienen te worden opgemaakt i. Hoe komt het dat er zo weinig inschrijvingen zijn? ii. Wat met de jeugd? iii. Nazicht samenstelling commissie iv. Nakijken naar het tijdstip op de kalender.  5. Bespreking kalenderboekje a. Johan Van Riet heeft reeds de eerste proef doorgegeven naar de drukker b. Er dienen nog enkele aanpassingen te gebeuren c. Eric Soete zorgt hiervoor zo rap mogelijk d. Na de proefdruk nazien wat er niet juist is of aangepast.    
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6. Algemene vergadering KWVBV a. Problematiek besproken over de kandidatuur van een persoon uit dezelfde club als een zetelend bestuurslid i. zal in de komende maanden worden nagezien en waar nodig de gepaste wijzigingen worden aangebracht.  7. Briefwisseling a. Nihil  8. Allerlei a. Promotie en media i. Filip Rossel wordt gewezen op de punten 3 en 7 van de laatste bijeenkomst van zijn commissie a) Filip Rossel geeft uitleg  b) De raad van bestuur kan het punt 3 en 7 niet aanvaarden en wijst de heer Rossel op het bestaand huishoudelijk reglement.  9. Volgende vergadering a. Nader te bepalen  
 

 
Eric Soete         Johan Van Riet 

         Verslag         Voorzitter KWVBV 
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SCHEIDSRECHTERSCOMMISSIE 
 
SCHERRENS WILLY   
NIEUWSTRAAT 3                                                                                
8340 MOERKERKE 
 050/50 08 24      
willy.scherrens@skynet.be 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 VERSLAG VERGADERING 
02 JUNI 2016 – ’t Paviljoen Torhout 
 Aanwezig : Scherrens Willy, Creus Peter, Delvael Didier, Luca Georges, Beuselinck Frans, Vangheluwe 
Philippe, Vanoverberghe Dirk (verslag). 
Verontschuldigd : Ferla Jackie  

1. Evaluatie compensatiekas nieuwe stijl. Toekomstperspectief ? 
Rvb is tevreden met eindoverzichten en tabel voor eindafrekening 
Veel ontbrekende nota’s 
Voor volgend seizoen opnieuw afrondingstabel verspreiden naar srs 
Toekomstperspectief: op alg. verg. wordt voorgesteld het systeem aan te houden. 
 

2. Het komende seizoen (o.v.) 
2.1. Twee herkiesbare functies in RvB: nl Secr en Voorzitter SR-com 

Alles wat verder in dit verslag over volgend seizoen is onder voorbehoud. 
Bepalend is wie voorzitter wordt en hoe de samenstelling van SR-commissie zal zijn.  
Binnen de huidige commissie groeit het besef dat, indien Willy S opnieuw verkozen 
wordt, toch moet nagedacht worden of de huidige samenstelling nog wel optimaal is 
om nog eens 4 jaar door te gaan.  
- Is het niet tijd om te verjongen ? 
- Is iedereen nog voldoende enthousiast in/met zijn functie ? 
- Missen we geen vrouwelijk commissielid in een sport die overwegend door dames 

beoefend wordt ? 
2.2. Het nieuwe competitiereglement : wat is nieuw ? 

Wijzigingen worden overlopen aan de hand van voorbereiding GL. Bijzondere aandacht 
voor:  
- Geadresseerden omstandig verslag 
- Wijzigingen competitiewedstrijden 
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- Bij begin seizoen aandacht schenken aan uniformiteit,  kleurdifferentiatie (spelers 
tov libero) en nummering van kledij/uitrusting van ploegen (naast aandacht voor 
eigen kledij)  

- Spelers op wedstrijdblad  
- Identificatie en gevalideerde spelerslijst 
- Scheidsrechtersverslag bij uitsluiting 
- Aanvangsuren wedstrijden 
- Aanvragen van tornooien 
- Jeugdcompetitie: nieuwe versie wordt verwacht 
- Wijzigingen bekerwedstrijden 

o Elektronische aanvragen 
o Gouden set 

- Er is nergens melding van korte markering: mag dus niet meer of wel ??? Deze 
wijzigingen komen aan bod op de verplichte opleidingsvergadering voor de SR in 
september. 

2.3. Het aanduiding programma versie VVB 
Provincies moeten VVB-programma gebruiken. Eerste indruk is positief. SR moet zijn 
aanduiding bevestigen. Vrees voor arrogante onverschilligheid en slordigheid of 
vergeetachtigheid is opnieuw bevestigd met bedenkelijke respons  (lees groot aantal 
quasi onmogelijk te maken fouten) bij invullen inschrijvingsformulier. 
Mogelijkheid om waarnemingsformulieren in het programma op te slaan. 
Ook bruikbaar om verlof en wijzigingen aan te vragen. Deze toepassing kan later in 
gebruik genomen worden.  
Eerste weken zullen niet antwoordende SR opgebeld worden en aangespoord de 
procedure te volgen, anders risico op extra aanduiding en 2 SR voor zelfde prestatie. 
- Dit item komt uitvoerig aan bod op verplichte opleidingsvergadering voor de SR in 

september. 
2.4. De nieuwe juridische structuur vanaf 01.09.2016 

Elke provincie: tuchtraad en een procureur. Geen beroepsfase meer in provincie, wel 
VVB 

2.5. Stand van de inschrijvingen 
Gestart 13/05/16 
Nu: 85 inschrijvingen + 3 afmeldingen 
Vandaag 3° nieuwe SR,  

toch 10 kandidaten voor vorming SR 
Nog 43 reacties te verwachten 
PV stuurt herinnering 

2.6. Toekomst van de PSC 
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Vraag RvB: Minder vergaderingen met ACTIEVE deelnemers die hun toegewezen taken 
uitvoeren = efficiënter en compacter werken. Volgende vergadering snel na eventuele 
herverkiezing. Cfr 2.1  
Tussendoor kan veel overlegd en geregeld worden via mail. 

2.7. Volgende scheidsrechtersopleiding : 
- Waar en wanneer ?  
Moorsele 28/08/2016 (er is al een bekerweekend gepasseerd) 
- Reeds aangemelde kandidaten 
12 potentiële kandidaten, o.a. via sensibiliseringscampagne van VVB, momenteel 
slechts 3 ingeschreven.  
PV contacteert met herinnering 
- Wie steekt de handen uit de mouwen ? 
Instructeurs zoals gewoonlijk (GL, FB, DD, PC, PV eventueel) 
 

2.8. Algemene vormingsvergadering scheidsrechters 2016 
- Tijdstip en locatie ? 
9/09/16. WS bespreekt de zaal in Zedelgem om 19.00 uur. 
Beslissing van vorige vergadering om kaart aan te vragen wordt geschrapt : SR is 
verplicht zijn aansluitingskaart of duplicaat gebruiken: aan te vragen bij eigen 
secretariaat 
- Wat hebben wij te bieden ?  
Juridische wijzigingen 
Wijzigingen Comp. Reglement, ook kledij SR 
Waar homologatie te vinden 
Compensatiekas 
Correct invullen wedstrijdblad 

 
3. Actuele aandachtspunten : 

3.1.  Vraag bestuur Divo Ingelmunster 
PG geeft antwoord.  

3.2. Mail SR Koen Nechelput ivm SR Koen VANCOMPERNOLLE 
Wordt besproken en actie is gepland  

3.3. Laatste nieuws uit de Landelijke Arbitrage 
Bert Bostyn is geslaagd in zowel theoretische als praktische proef.  
Stijn Libbecht stopt.  
Maarten Ghysel is verhuisd naar Vlaams Brabant.  

3.4. Distributie van de waarnemingsrapporten 
PH bewerkt ze (taal- en typfouten) voordat hij ze opslaat in cloud. Dit gebeurt iedere 
dag.  
Georges kan dagelijks nagaan wat al in cloud opgeslagen is .  
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Huidige werkwijze blijft behouden. 
3.5. Rondvraag en varia 

nihil 
3.6. Datum volgende vergadering 

7/07/16 om 19.00 uur in ’t Paviljoen Torhout. 
 


