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SECRETARIAAT

BELANGRIJK BERICHT
Maandag 10 oktober start de 1ste fase van de heraanleg van de Iepersestraat in Moorslede. Tijdens deze eerste
fase wordt er gewerkt tussen de Heulebeek en het GSC Grimmertinge.
De werken die tot nu toe uitgevoerd werden, waren voorbereidende werken (nutsvoorzieningen). Er was wel
(veel) hinder maar doorgaand verkeer was nog mogelijk.
Vanaf 10 oktober verandert dit en zal de Iepersestraat tijdens de eerste fase van de werken volledig afgesloten
zijn vanuit de richting Zonnebeke/Beselare.
Het GSC Grimmertinge zal dus enkel bereikbaar zijn vanuit de richting van het centrum van Moorslede (plaatselijk
verkeer). Uiteraard zullen de nodige omleidingen door de aannemer geplaatst worden.
Er wordt geen tijdstip vooropgesteld wanneer deze eerste fase beëindigd zal zijn. Van zodra de 2de fase wordt
aangekondigd, brengen wij jullie terug op de hoogte van de gewijzigde situatie.
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VERSLAG RAAD VAN BESTUUR KWVBV
18 augustus 2011 Café “Au Damier” – Roeselare

1.

Aanvang om 20u00

Opname aanwezigheden
Aanwezig:
Johan Van Riet – Johan Callens - Filip Rossel – Willy Scherrens – Norbert Verlinde en Eddy
Degrave
Verontschuldigd:
Viv Roelens, Martin Bouton en Eric Soete
Bijeenkomst wordt gestart met een moment van stilte bij het overlijden van:
Broer Johan Van Riet – moeder Martin Bouton – Schoonzus en schoonmoeder Norbert Verlinde

2.

Goedkeuring verslag 28 juni 2011
•
Gepubliceerd verslag niet aangepast omtrent indienen van onkostennota’s, moet zijn 31.08

3.

Uit te voeren taken
•
Aanpassing in Staatsblad (Eric) Geen nieuws ontvangen van Eric, voorzitter informeren
•
Nodige doen bij de bank voor aanpassingen (Norbert) Is geregeld met Johan Van Riet. Na te zien
wie er volmacht heeft. Norbert onderzoekt.
•
Johan en Eddy vergaderen om werking POC en overdracht te plannen. Is gebeurd.
•
Nakijken huishoudelijk reglement. Iedereen kijkt zijn materie na; Wordt verder besproken
•
Filip Rossel doet nodige om interview met Godfried. Joost Kerkhof heeft nodige gedaan.
•
Organiseren bijeenkomst met Godfried op 04 september 2011 in ’t Vosken om 12u00 (JVR) Is
inmiddels geregeld in Torhout op 11 september 2011 – 12u00. Martin, Johan en Erik zijn
verontschuldigd.
De heer Warlop aanschrijven indien hij kandidaat is rekeningnazichter. (Eric). Zou nog niet gebeurd
•
zijn.
•
Doorgeven samenstelling commissies, dringend. (Eddy). OK
•
Onderhandelen met KATHO (Viv) – uitgesteld, wordt wel dringend.
•
Overzicht kosten/baten opleiding en opvolging studenten Katho doorsturen naar Viv. (Willy). OK
•
Organiseren jeugdclinic eind jaar. (Viv) OK
•
Afspraak met Jurgen Boone promotie divisie en provinciale ploegen. (Filip) OK
•
Aantal kalenderboekjes doorgeven aan Norbert voor facturatie. (JVR) OK
•
Nazicht voorraad ballen en doorgeven aan Viv (JVR) OK

4.

VVB
•
•
•

•
•
5.

In de maand juli is vergadering uitgesteld.
Limburg is Jos Ballien ontslagnemend en niet herkiesbaar
Koen Hoeyberghs is topsportcoördinator.
Roularia Roeselare, besproken. RvB KWVBV beslist om te bemiddelen tussen beide ploegen.
Bijeenkomst is voorzien op 20.08.2011 om 09u30
Factureren van jeugdorganisaties door de VVB moet gebeuren aan KWVBV en niet aan de ploegen.
Opvolging prestaties nationale ploegen in het buitenland. Triestig naar publicatie toe.

Financieel verslag
•
Facturen zijn opgestuurd op 09.07.2011 intussen al 38 clubs betaald.
•
Twee eindfacturen Marke/Webis en Black Bears.
•
E-mail adressen zeer (te) laat ontvangen van Eric.
•
E-mail Roularia Roeselare werd beantwoord door Martin.
•
Zomerstage 95 inschrijvingen. 2 terugbetalingen van gekwetsten.
•
Beach. Alle betalingen door spelers zijn gebeurd. Terugbetalingen zijn ook gebeurd.
•
Onkosten zijn uitbetaald op enkele nota’s na, die nog tekort zijn.
•
PKC afrekening is gebeurd. Facturatie aan betrokken clubs zal gebeuren in december.
•
DAS beurs, medewerkers zijn uitbetaald. Er werd een factuur naar de provincie gestuurd.
•
KM vergoedingen is betaald voor diverse organisaties.
•
Alle commissies moeten hun onkosten doorsturen naar Norbert.
•
Gegevens van de financieel bestuurders, voorzitters en secretarissen. Iedere provinciale secretaris
heeft toegang tot ledenbestand, en niettegenstaande herhaalde vragen werden deze adressen niet
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tijdig overgemaakt. Dit is zeker te betreuren. Er moet zeker een maandelijkse update van dit bestand
gebeuren. De vergadering betreurt deze situatie.
Verplaatsingskosten van de landelijke fluitende scheidsrechters werd opgevraagd. Niet meer
beschikbaar.Navraag doen bij Guido Ceusters.
Vanaf 1 september is de vergoeding 0,31 Euro per KM.
Aangepaste onkostennota’s met nodige uitleg. Is te downloaden vanaf de site KWVBV.
Facturatie van de eindronden.Werd door VVB ten onrechte gefactureerd aan de clubs in plaats aan
PK West-Vlaanderen. Rechtzetting wordt opgevolgd door Norbert.
Rekeningnummer van Harelbeke wordt geschrapt en alles komt op een rekening in Brugge.

•
•
•
•
•
6.

Aanbestedingsvoorwaarden 2011 – 2012
•
De uitgeschreven reglementering en teksten worden besproken en aangepast. Vraag om nodige
aanpassingen door te sturen naar Johan Van Riet.

7.

Goedkeuring samenstelling commissies
•
Samenstelling commissies is OK, op uitzondering van de samenstelling subcommissie beach.
Beachcommissie behoort tijdelijk onder werking PK

8.

Briefwisseling
•

Uitnodiging KOVV. Er moet in de toekomst gecommuniceerd worden wie KWVBV zal
vertegenwoordigen op uitnodigingen (Johan en Johan)
Uitnodiging Lendelede.
Uitnodiging Zwevezele.
Uitspraak klacht Kuurne – Ledegem.

•
•
•
9.

Eventuele aanvullingen
•

Voorzitter
• Administratief reglement. Voorstel om een werkgroep samen te stellen om dit document op punt te
stellen. Willy, Eddy en Norbert onder leiding van Johan Van Riet. Martin adviserend ??
• Johan Van Riet neemt contact met secretaris.

•

Ondervoorzitter
• Website moet zeer zeer dringend aangepast worden. Moet dringend besproken worden wat hier kan
gedaan worden. (zie ook gesprek secretaris en voorzitter)

•

Secretaris
• Geen informatie ontvangen.

•

Financieel beheerder
• Facturatie adverteerders in oktober.
• Omslagen provinciale competitie. Bestellen bij Decoscreen (Norbert).
• Aankopen bij VVB. Voorbeeld rechtstreekse bestelde transfertformulieren bij VVB. Navraag wordt
gedaan aan collega financieel beheerders. (Norbert)

•

•

•
•
•
•

POC
Reeksindeling op de site, omdat hun spelerslijsten zouden kunnen opgemaakt worden.
Bloso dossier is doorgestuurd.
Programma wedstrijdwijzigingen uitgelegd en opgestart bij Johan Cardon.
Vraag van Ingelmunster om 3 jeugdspelers toe te voegen bij Izegem.

PSC
• Planning
1. 28.08 cursus in Moorsele
2. 03.09 Volley event.
3. 09.09 Algemene vergadering in Geluwe.
4. Software aanduidingen zal gedeeld worden met KOVV. Alles is nu operationeel. Gedeelde
kosten.
5. Aanvraag tornooien. Problematiek besproken.
6. Claus Demeersseman heeft zijn ontslag ingediend als landelijk scheidsrechter. Jammer.
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•

•

•

10.

JST
• Werking secretariaat. E-mail adressen ontvangen via Johan niet via secretariaat. (te betreuren)
• Indien informatie van Katho gelieve dringend te informeren.
•
•
•
•

P&M
Overeenkomst KWVBV-Focus. Besproken.
Vriendjesdag 11.02.2012.
Opmaak programmaboekje volley-event, met dank aan Annelies.
Persfiches komen heel traag binnen.

S&R
• Geen informatie ontvangen.

Varia
•

Geen varia.

11.

UIT TE VOEREN TAKEN

12.

Uit te voeren taken vorige bijeenkomsten
•
Aanpassing in Staatsblad (Eric)
•
Nakijken huishoudelijk reglement. Iedereen kijkt zijn materie na.
•
De heer Warlop aanschrijven indien hij kandidaat is rekeningnazichter. (Eric).
•
Onderhandelen met KATHO (Viv) – uitgesteld, wordt wel dringend.

13.

Uit te voeren taken huidige bijeenkomst
•
Nakijken huishoudelijk reglement. Iedereen kijkt zijn materie na. (werkgroep)
•
Km vergoedingen van scheidsrechters landelijke competitie.
•
Voorzitter neemt contact met secretaris.
•
Bestellen omslagen bij Decoscreen (Norbert)
•
Facturatie adverteerders in oktober (Norbert)
•
Navraag bij VVB omtrent verkoop formulieren (Johan)

Volgende bijeenkomst

Raad van Bestuur

15 september 2011 – 20u00

Verslaggever
Johan Callens

Café "Damier" Roeselare

Voorzitter KWVBV
Johan Van Riet
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COMPETIELEIDING

Oproep tot organisatoren
Jeugdkampioenschappen VVB 2011/2012

Jeugdbeker VVB 2011/2012
12/05/2012: meisjes Junioren,Kadetten en Preminiemen, jongens Scholieren en Miniemen
13/05/2012: jongens Junioren,Kadetten en Preminiemen, meisjes Scholieren en Miniemen

Organigram:
Junioren
Scholieren
Kadetten
Miniemen
Preminiemen

:
:
:
:
:

West-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen
Antwerpen
Vlaams-Brabant
Limburg

Hoofdstuk 2 Aanbestedingsvoorwaarden
Goedgekeurd op de raad van bestuur VVB d.d. 23/09/11.
1) Accommodatie
- zaal gehomologeerd voor:
Junioren en Scholieren: AACCCCCBCAAC - Onder code 1: A wordt verstaan: - opslagzone: A (3 m of meer); - vrije
zone naast de terreinen: code B.(tussen 2 m en 2.99m)
Kadetten: BACCCCCBCAAC – code1:B = opslagzone + vrije zone (tussen 2m en 2.99m)
Miniemen en Preminiemen: CACCCCCBCAAC – code 1:C = opslagzone en vrije zone (tussen 1.50m en 1.99m)
Minimum 3 terreinen (zijnde 1 zaal met 3 terreinen), die speelklaar moeten zijn vanaf 8.30 tot 20.00 uur.
- voldoende zitplaatsen voorzien
- voldoende kleedkamers met douches voor de ploegen
- 2 kleedkamers voor scheidsrechters
- 1 voldoende groot lokaal voor het wedstrijdsecretariaat
- 1 voldoende groot lokaal voor de scheidsrechters
- cafetaria
- ruimte voorzien voor VVB-shop
- voldoende grote parking
- volledig uitgerust EHBO-lokaal of hulppost ter plaatse
- ijsbox en ijs of ijspakkingen ter beschikking
2) Materiaal te voorzien door de plaatselijke organisator
- officieel goedgekeurde gekleurde wedstrijdballen (opwarmingsballen te voorzien door deelnemende clubs)
- materiaal voor het aantal velden waarop gespeeld wordt + 1 reservestel van alle materiaal (netten, palen,
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-

antennes, paalbeschermers, scoreborden, markeerderstafel en stoelen)
banken wisselspelers (minimum 6 banken)
goedgekeurde scheidsrechtersstoelen, die afgeschermd dienen te zijn
1 ballenpomp;
1 nethoogtemeter in cm.
telefoon + internetaansluiting verplicht
bureelmateriaal;
materiaal voor droog houden van terreinen
rotatiebriefjes
wedstrijdbladen
naamplaatjes ploegen voor kleedkamers & scoreborden
goed functionerende geluidsinstallatie + micro
flessen water (1,5 l.) voor de deelnemende ploegen te koop aanbieden tegen max. 0,50 €.

3)
-

Medewerkers te voorzien door de plaatselijke organisator
2 scorebordbedieners per terrein
1 veger per terrein
1 terreinafgevaardigde
1 zaalwachter of conciërge
5 markeerders / dag.Vergoeding: € 30.00/persoon met een max. van €150.00/dag

4) Materiaal te voorzien door de Vlaamse Volleybalbond
- aandenkens (max. 15 per ploeg) en trofeeën (1ste plaats per categorie)
5) Financiële lasten
- voor de lokale organisator:
huur zaal en accommodatie, consumpties (€ 1.70/consumptie) en maaltijden (€ 12.50/maaltijd) voor provinciale medewerkers ( 5
gratis per dag + rest betalend)

permanent koffie en broodjes op het wedstrijdsecretariaat
druk steunkaarten, affiches, programmaboekjes,e.d
de organiserende club moet een polis Burgerlijke Aansprakelijkheid afsluiten (organisatieverzekering m.b.t. de
desbetreffende organisatie)
- voor de VVB:
Onkosten,maaltijden en verplaatsingonkosten scheidsrechters en officiëlen;
6)
-

Inkom
per deelnemende ploeg vrijkaarten: spelers (max. 12) + 3 officiëlen;
steunkaarten aan de inkom: 4 €/dag
vrije toegang:
scheidsrechters
jeugd minder dan 14 jaar
officiëlen in het bezit van een voor het lopende seizoen gevalideerde kaart van de VVB of KBVBV of AIF.
7) Publiciteit
- Er moet publicitaire ruimte voorzien worden voor VVB sponsors.
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- De plaatselijke organisator is vrij om sponsoring te zoeken voor deze organisatie.
8) Biedingen
Alleen VVB-clubs van de provincie kunnen mededingen voor de organisatie.
Voor het seizoen 2011/2012 wordt het recht tot organiseren toegekend volgens bovenstaand organigram.
De biedingen met een minimum bedrag van € 500,00, ondertekend door voorzitter en secretaris, dienen per
aangetekende zending overgemaakt, toe te komen op het provinciaal secretariaat ten laatste op 31/10/2011
om 12.00u ter attentie van de provinciale secretaris.
Het bod dient betaald te worden voor 01/02/2012.Het bod moet in een gesloten omslag zitten, waarin zich een
2de omslag bevindt met enkel de vermelding: “VVB-jeugdorganisaties 2011-2012” op de omslag. Samen met het
bod moet de zaal vermeld worden waar de inrichting kan doorgaan.
Tevens dient in bijlage een attest van de zaaleigenaar te zitten met vermelding dat de zaal beschikbaar worden
gesteld op de data van de organisatie.
Zendingen die, ongeacht welke omstandigheden, toekomen na die datum kunnen niet in aanmerking worden
genomen. In geval van gelijkheid van bod zal het lot beslissen.
Opening biedingen op 03/11/2011 om 19.00u.
De bekrachtingen van de offertes zal gebeuren door de Raad van Bestuur VVB van 18/11/2011. Bij weigering van
een offerte zullen de motieven vermeld worden.
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WEDSTRIJDWIJZIGINGEN
Verantwoordelijke: Johan Cardon – Hoogwegel 61 -8470 Gistel – Tel 059 27 62 66
johan.cardon@skynet.be

Wedstrijdwijziging nr.
30
Wedstrijdnr 1382 Kadetten jongens provinciaal A
VC Albo Jong Kuurne
VT Marke Webis Wevelgem
Datum:
zondag 30 oktober 2011
wordt: zondag 23 oktober 2011
Uur:
9:00
wordt: 10:00
zaal:
H.K11
wordt:
Aanvragende
VC Albo Jong Kuurne
Admininstatieve kost: WW1bis
Toegestaan Ja
Wedstrijdwijziging nr.
31
Wedstrijdnr 6319 Vierde Provinciale Dames C
Volare Roeselare A
G&V Kuurne B
Datum:
zaterdag 24 maart 2012
wordt:
Uur:
19:30
wordt: 17:00
zaal:
H.R09
wordt:
Aanvragende
Volare Roeselare
Admininstatieve kost:
Toegestaan Ja

nihil

Wedstrijdwijziging nr.
32
Wedstrijdnr 1129 Miniemen meisjes regionaal B
Sijos Menen A
Divo Ingelmunster A
Datum:
zaterdag 15 oktober 2011
wordt: zaterdag 11 februari 2012
Uur:
9:00
wordt:
zaal:
H.M13
wordt:
Aanvragende
Divo Ingelmunster
Admininstatieve kost: WW1bis
Toegestaan Ja
Wedstrijdwijziging nr.
33
Wedstrijdnr 5640 Miniemen meisjes regionaal A
Volley OudenburgDavos Damme Volley vzw A
Datum:
zondag 25 maart 2012
wordt:
Uur:
11:00
wordt: 9:00
zaal:
H.O08
wordt:
Aanvragende
Volley OudenburgAdmininstatieve kost:
Toegestaan Ja
Wedstrijdwijziging nr.
34
Wedstrijdnr 2565 Kadetten meisjes provinciaal
DDL Lebbe Transport
VT Optima Lendelede
Datum:
zaterdag 3 december 2011
wordt:
Uur:
13:15
wordt: 15:00
zaal:
H.M09
wordt:
Aanvragende
DDL Lebbe Transport
Admininstatieve kost:
Toegestaan Ja
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WW1bis

WW1bis

Wedstrijdwijziging nr.
35
Wedstrijdnr 1221 Vierde provinciale dames B
Davos Damme Volley
Volley Team Brugge E
Datum:
zaterdag 22 oktober 2011
wordt:
Uur:
20:00
wordt: 18:00
zaal:
H.S01
wordt:
Aanvragende
Davos Damme Volley
Toegestaan Ja

Admininstatieve kost:

Wedstrijdwijziging nr.
36
Wedstrijdnr 4296 Miniemen meisjes regionaal E
Elckerlyc Zwevezele
VT Optima Lendelede
Datum:
zaterdag 4 februari 2012
wordt: zaterdag 7 januari 2012
Uur:
14:00
wordt: 13:00
zaal:
H.Z07
wordt:
Aanvragende
VT Optima Lendelede
Admininstatieve kost: WW1bis
Toegestaan Ja
Wedstrijdwijziging nr.
37
Wedstrijdnr 3282 Miniemen meisjes regionaal E
VT Optima Lendelede
Elckerlyc Zwevezele
Datum:
zaterdag 7 januari 2012
wordt: zaterdag 4 februari 2012
Uur:
13:30
wordt: 13:30
zaal:
H.L04
wordt:
Aanvragende
VT Optima Lendelede
Admininstatieve kost:
Toegestaan
Wedstrijdwijziging nr.
38
Wedstrijdnr 1583 Tweede provinciale dames A
Dynamivo Dadizele A
VT Gullegem A
Datum:
zaterdag 5 november 2011
wordt: zondag 6 november 2011
Uur:
15:30
wordt: 10:30
zaal:
H.M10
wordt:
Aanvragende
VT Gullegem
Admininstatieve kost: WW1
Toegestaan Ja
Wedstrijdwijziging nr.
39
Wedstrijdnr 1600 Derde provinciale dames A
Dynamivo Dadizele C
Davoz Zwevegem C
Datum:
zondag 6 november 2011
wordt: zaterdag 5 november
Uur:
10:30
wordt: 15:30
zaal:
H.M10
wordt:
Aanvragende
Dynamivo Dadizele
Admininstatieve kost: WW1
Toegestaan Ja
Wedstrijdwijziging nr.
40
Wedstrijdnr 6300 Vierde provinciale dames C
Volare Roeselare A
Volare Roeselare B
Datum: zaterdag 17 september 2011
wordt: zondag 23 oktober 2011
Uur:
19:30
wordt: 17:00
zaal:
H.R09
wordt:
Aanvragende
Volare Roeselare
Admininstatieve kost:
Toegestaan Ja
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WW1

BOETEMEESTER
BOETEN COMPETITIELEIDING : WEEKEND 17-18/09/2011 (week 02)
Boete

Stnr.

Club

Wedstrijdnr

F.12.
M.10.
M.16.

informatie

W-468

V.T. WEBIS WEVELGEM-BISSEGEM

20

W-468

V.T. WEBIS WEVELGEM-BISSEGEM

20

veegdoekjes

W-468

V.T. WEBIS WEVELGEM-BISSEGEM

20

Niet voorleggen deelnemerslijst aan scheidsrechter

F.07.

W-924

BIDAVO BISSEGEM

30020

Tegenstrever 588 O.Gistel

M.01.

W-1125

VOLLEY BREDENE

30031

Sp.k. Vansieleghem

M.10.

W-1529

SONCOTRA KERDAVO AVELGEM

30035

veegdoekjes

M.16.

W-1529

SONCOTRA KERDAVO AVELGEM

30035

Niet voorleggen deelnemerslijst aan scheidsrechter

M.16.

W-1540

VC LOPPEM

10000

Niet voorleggen deelnemerslijst aan scheidsrechter

M.16.

W-1843

DIVO INGELMUNSTER

30029

Niet voorleggen deelnemerslijst aan scheidsrechter

Verwittiging wegens te laat of foutief versturen wedstrijdbladen
0246
0364
0673
0745
1058
1843
2017
2147
2223
2230

G&v Kuurne
Rember Torhout
Waregem
De Haan
Koekelare
D Ingelmunster
H Heuvelland
Izegem
Slovo Volley Brugge
VC Dentergem

BOETEN COMPETITIELEIDING : WEEKEND 24-25/09/2011 (week 03)
Boete

Club

Wedstrijdnr

WV.12.bis

W-116

Stnr.

HERMES VOLLEY OOSTENDE

129b

F.3.2.

W-208

V.T. NIVO KOKSIJDE

informatie
enkel stamnr in hoofding; wie floot?
MMRE

F.3.2.

W-370

OLVA BRUGGE

M.01.

W-416

CITIVO GITS

95

Lic. Cottryn A

MJPB

M.13.bis

W-468

V.T. WEBIS WEVELGEM-BISSEGEM

86b

Geen markeerder

M.20.

W-468

V.T. WEBIS WEVELGEM-BISSEGEM

86

Wedstrijdblad te laat ingevuld

M.20.bis

W-468

V.T. WEBIS WEVELGEM-BISSEGEM

86b

Wedstrijdblad te laat ingevuld

M.19.bis

W-482

DV HERNIEUWENBURG-WIELSBEKE

109b

Wedstrijdblad te laat ter beschikking

RES.01.

W-482

DV HERNIEUWENBURG-WIELSBEKE

109;,146

Niet of laattijdig meedelen uitslag 1e maal

RES.01.bis

W-482

DV HERNIEUWENBURG-WIELSBEKE

109b;146b

Niet of laattijdig meedelen uitslag 1e maal

RES.01.bis

W-482

DV HERNIEUWENBURG-WIELSBEKE

261;284;236

Niet of laattijdig meedelen uitslag 1e maal

WV.08.bis

W-482

DV HERNIEUWENBURG-WIELSBEKE

109b

Kleedkamer scheidsrechter kan niet afgesloten worden

M.10.

W-597

ST. JORIS TEN DISTEL

105

F.3.2.

W-907

SARRAKO KORTEMARK

M.01.

W-1032

VT GULLEGEM

138

Lic. Duquesne

WV.02.bis

W-1032

VT GULLEGEM

275

WS nr fout

WV.12.bis

W-1058

VC APOLLO KOEKELARE

151b

Wie floot?

M.16.

W-1298

PERVOL RUISELEDE

95

Niet voorleggen deelnemerslijst aan scheidsrechter

Veegdoekjes
SMRA
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F.3.2.

W-1430

VOLLEY TEAM DIKSMUIDE

AD.13.

W-1470

KAVO ST ELOOIS WINKEL

SJPB
Niet of onvoldoende gefrankeerde brief of omslag

F.3.2.

W-1540

VC LOPPEM

PMJP

WV.12.bis

W-1670

VZW VOLLEY VENUS OOSTKAMP

141b

RES.01.bis

W-1843

DIVO INGELMUNSTER

188

Niet of laattijdig meedelen uitslag 1e maal

RES.06

W-1843

DIVO INGELMUNSTER

297

Uitslag niet ingevuld sportline

WV.12.

W-1843

DIVO INGELMUNSTER

147

A/B statuut, stamnr, terrein?

RES.01.bis

W-1881

SPORTIVA LANGEMARK

226

Niet of laattijdig meedelen uitslag 1e maal

F.3.2.

W-2077

MEHONI ZUIENKERKE

F.3.2.

W-2093

MEVO LEDEGEM

AD.02.

W-2115

VT ROKAVO ROLLEGEM-KAPELLE

Terr.afg?

SJPB
MMRE
88

Christiaens D

Verwittiging wegens te laat of foutief versturen
wedstrijdbladen
0499 E. Comines

Inlichtingen over deze boetelijst kunnen bekomen worden bij José Maes via:
* E-mail : jose.maes3@telenet.be
* Tel: 051/612174
Opmerkingen omtrent deze boetelijst kunnen tot 8 dagen na verschijnen via
* E-mail : jose.maes3@telenet.be (datum E-mail geldt)
* Schriftelijk: José Maes, Rijkestraat,3 - 8750 Zwevezele (poststempel geldt)
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PROMOTIE & MEDIA

Apollo Koekelare W1058
Ik had een gesprek met de heer Jan
Dereeper die er reeds van bij de opstart
van Apollo bij was. "Enkele jaren terug
liet ik even het roer aan anderen, maar
sinds 2008 ben ik terug actief als
secretaris bij Apollo. Samen met enkele
nieuwe bestuursleden proberen we
terug wat structuur in de club te brengen." Koen Devos hield het als speler voor bekeken en mede
dankzij hem werd de structuur terug stabieler.

Ploeg in de kijker

De club is gestart in 1971. Ik werd toen door de verantwoordelijke van
een braderie aangesproken om een ‘volleybalwedstrijdje’ op de
markt te spelen , dit als publiekstrekker. Wijlen André Vandecasteele
was de scheidsrechter. Het ploegje meisjes ( 15- jarigen ) deed het
zeer goed en won zelfs tegen Torhout . Nadien spoorde André ons
aan om ook een ploeg op te richten.
Net geen 21 jaar oud, was ik verplicht op zoek te gaan naar een
voorzitter en secretaris. Die voorzitter en secretaris vond ik in de
persoon van de respectievelijke leraressen van die meisjes. Ze
bleven een 2-tal jaar.
In het 1ste seizoen verloren we maar 4 keer. Toen speelden we nog
buiten!
We speelden twee jaar
na elkaar kampioen en
traden aan in 1ste
provinciale. Daarna
viel de ploeg langzaam uiteen omwille
van studies en werk.
Na een 5-tal jaar
richtte mijn broer Paul
een herenploeg op. Er
kwamen 2 damesploegen en geleidelijk kwam er ook jeugd bij.
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Het accent lag doorgaans bij de jeugdploegen die meerdere keren aantraden in de VVB-beker.
We draaiden meestal als middenmoter mee met
hoofdzakelijk eigen opgeleide speelsters en spelers.
Marc Parrein nam rond de jaren 1995 de fakkel van
voorzitter over en maakte de club wat financieel
leefbaarder. Hij organiseerde ook een samenkomst
naar aanleiding van het 30-jarig bestaan.
Onze feestzaal zat afgeladen vol voor receptie en
maaltijd waar een paar honderd ex-speelsters en –
spelers herinneringen ophaalden. Enkele jaren
terug konden de heren doorstoten tot 1 ste
provinciale maar omwille van financiële problemen
ging dit niet door. Daarna zwermden die spelers uit en kon Apollo opnieuw vanaf nul opstarten

Bart Pottelancie, voorzitter sinds een 2-tal jaren
neemt het woord over:
"Dit seizoen treden we aan in 3de provinciale
dames (met trainster Bernice Vermote) en in 4de
provinciale dames (met trainer Vic Ernon). Sedert
dit jaar hebben we ook terug een herenploeg: zij
starten in 3de provinciale en deze ploeg werd
samengesteld vanuit de jeugd. Verder hebben we
bij de jeugd: cadetten meisjes; miniemen meisjes
1 en 2 ; miniemen jongens 1 en 2, 2.B ere ( I
ploeg ) 2.B ( 1 ploeg ) en 2.0 ( 1 ploeg ) +
volleybalschool.
We hebben ook een ploeg dames recrea
en een ploeg heren recrea.
Ons aantal leden groeit nog ieder jaar!
Wist u dat we in 2010 de grootste
aangroei van jeugdspelers hadden in
West-Vlaanderen? Momenteel hebben we
al boven de 100 leden!
Vanaf een zeer jonge leeftijd ( ongeveer 1
ste leerjaar ) worden de kinderen via
foldertjes aangemoedigd om volley te
spelen. Die worden begeleid door Sanne
Sinnesael ( kleuterjuf ).
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Daarna schuiven ze door naar een categorie aangepast aan hun kunnen. Het begint met 2.0 , 2.B , 2.B
ere , miniemen…. Het hoofdaccent ligt natuurlijk op techniek. Koen Devos neemt nu de jeugdopleiding
op zich. De opgezette structuur werkt traag maar blijkbaar efficiënt. Zo is ook opnieuw de nauwe band
met provinciale selecties wat aangehaald. Kinderen opvangen en een degelijke opleiding geven zowel
technisch als tactisch, met oog voor medespelers en respect voor de tegenstanders. Het resultaat is bij
de jeugd niet primordiaal wel de opleiding. Vanaf cadetten en scholieren worden de resultaten
belangrijker.
Vanuit de jeugd kregen enkele meisjes de
kans om door te stoten via 4de naar 3de
provinciale. Deze logische stappen zullen
wellicht ook het verhoopte resultaat
opleveren. Dames 3 mikt dit jaar zeer hoog.
Dit mag wel in een jubileumjaar van 40
jaar!!!
Samenwerken met andere ploegen lijkt
simpel maar blijkt in realiteit toch niet zo
eenvoudig. Er moeten concrete situaties
zijn die voor beide clubs zinvol zijn. We
staan er wel voor open.
Voor de organisatie van deze competitie werden een paar ouders ( die meestal ook mee zijn met hun
kind ) aangesproken om een soort supervisie te doen voor elk respectievelijk ploegje. Afspraken maken
voor aanwezigheid , voor vervoer , kortom zorgen dat er een ploeg klaar staat. Daarnaast is natuurlijk de
coach ook aanwezig.
Om dit alles mogelijk te maken heb je natuurlijk geld nodig : sponsors en lidgelden dragen natuurlijk al
hun steentje bij maar dit is niet voldoende. We zetten geregeld grotere acties op poten. Vooral voor
catering worden we gevraagd omwille van het perfect afwerken van elke activiteit : Bar Nacht van
Vlaanderen in Torhout - Kermisweek in Koekelare. Ook een spaghetti- , kaas- en wijnavond staan op
het programma. Daarvoor is veel volk nodig maar we krijgen vlot medewerking van heel wat speelsters
en spelers.
De jeugdwerking wordt door de gemeente gehonoreerd. De steun die vanuit Vilvoorde moet komen
wordt door allerlei voorwaarden beknot. Een kleine club in een kleine gemeente kan gewoonweg niet
voldoen aan die wensen. Werken ze daarom minder goed ?
Het aantrekken van nieuwe spelers wordt zeker vergemakkelijkt als het trainerskader goed opgeleid is.
Bij Apollojeugd hebben we 1 A trainer , 1 B trainer , 1 instructor en 3 initiators.
Als die structuur goed werkt komen de kinderen zelf vragen om te spelen. Voeg daarbij de
deskundigheid van Bernice Vermote en Vic Ernon en zo zitten we goed denk ik...
Het huidige VIS project is meer dan 15 jaar geleden opgestart in Koekelare met de samenwerking met
Torhout, Zwevezele en Zedelgem. Daarna verhuisde het VIS project naar Zedelgem wegens
plaatstekort.
Mijn toekomstvisie is een gezonde financiële club te mogen runnen waar alle speelsters en spelers zich
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goed voelen en iets meer doen dan alleen maar spelen in hun ploegje. Daarvoor hebben we nood aan
oud spelers ( eventueel recreatief ) die waar nodig een handje helpen.
Het seizoen van de dames startte met training en daarin werd een weekend voorzien voor teambuilding.
Dit jaar was het de tweede editie en het smaakt stilaan naar meer. Een eerste test in de beker was
positief.
De heren starten opnieuw op : jeugd aangevuld met enkele oudere spelers. Niet evident als we zien
hoeveel herenploegen nauwelijks kunnen overleven. Toch wagen we het erop en met trainer Patrick
Decorte hopen we dat het project kan slagen.

(Mieke Dewagtere)
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