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SECRETARIAAT
SOETE ERIC
CAPUCIENENSTRAAT 134
8900 IEPER
0476/42 50 90
eric@kwvbv.be
_____________________________________________________________________________________________

GEWONE ALGEMENE VERGADERING KWVBV vzw

UITNODIGING:
De Raad van Bestuur van het Koninklijk West-Vlaams Volleybalverbond, KWVBV vzw, nodigt U hierbij uit op haar
gewone Algemene Vergadering.
De vergadering vindt plaats op donderdag 12 juni 2014 om 20 uur in zaal Damier, Stationsplein 11-13, Roeselare.
Dagorde van de gewone algemene vergadering
1.Controle van de volmachten
Aanmelden vanaf 19.30 uur
Rechten en plichten van de vertegenwoordigers.
De vertegenwoordigers van de clubs moeten op de provinciale Algemene Vergadering drager zijn van hun legitimatiebewijs,
spelerskaart of coachkaart met club van aansluiting, geldig voor het lopende seizoen.
Elke aangesloten club bij het K.W V.B.V. heeft recht op één stem.
Elke afgevaardigde mag, naast zijn eigen club, slechts één andere club vertegenwoordigen, en dit bij geschreven volmacht,
ondertekend door voorzitter en secretaris van die andere club. Blanco document volmacht is te downloaden op de website en vormt
het enig toegelaten document. Elk ander of onvolledig document wordt niet aanvaard.
Een secretaris van een club die een bestuurdersmandaat bekleedt bij het K.W.V.B.V., dient de Algemene Vergadering in zijn functie
van bestuurder bij te wonen. Deze bestuurder dient zich voor zijn functie van secretaris van een club, te laten vertegenwoordigen
op de Algemene Vergadering door een ander persoon conform de statuten art. 5.

2. Openingswoord door de voorzitter

3. Goedkeuren van de jaarverslagen
4. Bekrachtiging van de juridische commissies
1.
2.

Samenstelling provinciale klachtencommissie
Samenstelling provinciale beroepscommissie
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5. Verkiezingen
1
2

ondervoorzitter:
voorzitter promotie en media
Indienen van kandidaturen.
De kandidaturen voor de te begeven mandaten moeten aangetekend bij de Provinciale Secretaris toekomen, uiterlijk 30 (dertig) dagen
voor de provinciale Algemene Vergadering.
Van eenzelfde club mogen maximaal slechts twee leden zitting hebben in de Raad van Bestuur West‐Vlaanderen.
Een lid mag zijn kandidatuur slechts plaatsen voor één mandaat.

6. Eventuele kwijting aan de uittredende bestuurders

7. Voorstellen
1.

2.
3.
4.

Voorstel compensatiekas seizoen 2014-2015
Voorstellen uitgaande van de clubs:
volgens art. 6 van de VZW-wetgeving moet elk voorstel ondertekend zijn door minstens één twintigste
van de leden ( = minimum 5 )
Voorstellen uitgaande van de Raad van Bestuur KWVBV:
Voorstel ereleden

8.Vraagstelling
Op het einde van de agenda van iedere Algemene Vergadering zal een punt ‘vraagstelling’ voorzien worden. De
vraagstelling moet wel schriftelijk ingediend worden bij de aanmelding van de afgevaardigden van de clubs op de
Algemene Vergadering. Het staat de geïnterpelleerde vrij die vraag op de Algemene Vergadering te beantwoorden
ofwel via ‘Westvolley’. De vraagstelling kan nooit een aanleiding tot discussie zijn
.

9. Varia
1.
2.

huldiging beloningssysteem KWVBV
huldiging speler/speelster van het jaar

10. Slotwoord van de voorzitter

Wij vestigen er uw aandacht op dat de afwezigheid op, of het vroegtijdig verlaten van, de Algemene Vergadering bestraft wordt
met de voorziene boete.

Johan Van Riet
Voorzitter KWVBV vzw

Soete Eric,
Secretaris KWVBV vzw
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3 april 2014
1. Aanwezig:

19U30

Au Damier Roeselare

Johan Van Riet ‐ Johan Callens – Eric Soete ‐ Willy Scherrens – Eddy
Degrave ‐ Filip Rossel – Viv Roelens

2. Goedkeuren verslagen
a. Raad van bestuur
i. Goedgekeurd mits kleine aanpassing
b. Beach
i. Verslagen dringend opsturen ter goedkeuring in de RvB
ii. Aankopen dienen eerst besproken te worden in RvB
iii. Website afwerken
c. Competitie
i. goedgekeurd
3. To Do
a. Afsluiten verzekering bestuurdersaansprakelijkheid (voorzitter)
i. Is gebeurd
b. Aanvragen bekers
i. Is gebeurd
1. Nieuwe stempels bestellen
2. Opsturen inschrijvingen 2014‐2015
4. VVB
a. Trainerslicentie C
i. Verplicht in 1ste provinciale heren en dames vanaf seizoen 2014‐2015
ii. Mailing naar alle clubs
b. Volley@school
i. Driehoeksverhouding VVB – clubs – scholen
ii. Vanaf 5 mei mailing naar alle clubs
c. Voorstel landelijke arbitrage
i. Tarieven verhogen
d. Medical joker
i. Niet van toepassing in de provincie
e. Evaluatievergadering champions league
i. Gaat door op 28 april in het EVC
5. Algemene vergadering KWVBV
a. E‐mail Martin Bouton
i. Besproken
b. Schrijven Warlop
i. Secretaris zal antwoorden op het schrijven
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6. Competitiereglement
a. Overlopen
b. In beloftewedstrijden geen technische T.O. meer
7. Bekerfinales
a. Overlopen organisaties
b. Bekers op te halen
c. Johan Van Riet stelt werkplan op
8. Volgende vergadering
a. Maandag 28 april om 20 uur
b. Vanaf mei zijn de vergaderingen telkens de 3de dinsdag van de maand om 20 uur
9. Briefwisseling
a. besproken

Eric Soete
Verslag

Johan Van Riet
Voorzitter KWVBV
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14022014 te Roeselare
Aanwezig : Rony Raes, Herman De Rycke (verslag), Peter Debaere, Hans Verkest, Dirk Debaene, Koen Surmont

1. Vorig verslag : geen opmerkingen
2. Herman zal mail sturen omtrent de medewerking van iedereen :
a. Gent : 3 medewerkers
b. Ieper 14 zn 15/6 : 2 of 3 medewerkers / 4 scheidsrechters
c. De Haan 22/6 : iedereen/scheidsrechters volgens inschrijvingen
d. Beveren‐Leie : 28en 29/6 : 2 medewerkers / 5 scheidsrechters indien complete rooster
e. Zeebrugge : 6/7 : Iedereen + Oost‐Vlaanderen : 3 medewerkers/ scheidsrechters/+ extra netten
Oost‐Vlaanderen
f. Koksijde : 13/7 : iedereen
g. Blankenberge : 20/7 : iedereen
h. Knokke‐Heist : 27/7
3. Affiches :
a. Q‐R code toevoegen aan de affiche
b. Foto moet beter + tekst aanpassen
4. Website :
a. Aanpassen aan de actuele situatie
b. Volume aanpassen 500 MB naar 1GB
5. Materiaal :
a. Vragen voor 3 netten extra
b. Bestaand materiaal nazien
6. Prijzen :
a. Bodysol komt in orde
b. Kriek‐max : komt in orde
c. Aankoopbonnen ok
d. Vragen voor vrijkaarten bij ereklassers
e. Handdoeken :
i. vragen aan RVB
ii. Vragen aan Belltex
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7. VVB‐kampioenschappen
a. Senioren : de manche kan doorgaan in Knokke‐Heist, maar de stad is nog niet rond me de uitbater
b. VVB‐jeugdtour : KWVBV is bereid tot het organiseren van een manche aan zee. Koksijde (13 juli)
c. VVB‐jeugdtour‐finale : kan doorgaan in Knokke‐heist op 9 n 10 augustus op het sportstrand
tijdens de Belgische finales
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PROMOTIE & MEDIA
FILIP ROSSEL
STENENSTRAAT 39
8400 OOSTENDE
0476/27 54 17
filip.rossel@skynet.be
_____________________________________________________________________________________________

donderdag 27 maart te Wingene
Aanwezig : Filip Rossel, Marina Vanclooster, Erik Dedeyne, Hugo Dedeyne, Johny Engels
Verontschuldigd : Joost Kerckhof, Hendrik Bekaert
1. Goedkeuring vorig verslag : OK
2. Ploeg in de kijker:
OK : zie verslag vergadering 07 januari ‐‐‐ Bissegem (Joost) in mei en Langemark (Rik) zal
september worden !
3. Bekerfinales paasweekend
Programma is verschenen op site KWVBV
Bij te voegen : 27 april : VIS‐apotheose te Torhout !
4. DAS – beurs 2014
OK : zie verslag 07 januari
Details komen nog aan bod in de volgende vergadering (22/5 te Moorslede )
5. Vriendjesdag
Gaat dit jaar door in de week van 29/09 tot 05/10
6. Verslag vorige vergadering P&C VVB
Dank aan Johny voor het verslag !
Het verslag wordt overlopen maar veel wijzigingen zijn niet mogelijk… Dus: enkel ter kennisname
!
7. Allerlei en rondvraag
De tabellen met ledenaantallen / club / provincie worden overlopen
We worden uitgenodigd voor een thuiswedstrijd van Knack Roeselare (dank)
8. Datum en locatie volgende vergadering
Volgende vergadering is gepland in Moorslede (sporthal) op don. 22/5 om 19 u 30.
De voorzitter
Filip Rossel

Verslag
Hugo Dedeyne
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