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Tijdens een aangenaam gesprek met huidig voorzitter Geert Tanghe leg ik hem een
aantal vragen voor.
Hoe is de club ontstaan?
Pervol ontstond in 1973 uit de plaatselijke jeugdclub Perluutje met als doel de
jongeren in de gemeente de kans te bieden volleybal te beoefenen.

Patrick Christiaens was voorzitter tot het voorjaar 2003 en blijft nog als
erevoorzitter betrokken bij de werking van onze volleybalclub. Nu volg ik hem sedert
2003 op als voorzitter en ben tot op heden nog steeds de voorzitter. (bestuurslid
sinds 1981)
In juli 2005 werd de feitelijke vereniging omgevormd tot een officiële VZW.
40 jaar later maakt dit doel nog deel uit van het doel van onze VZW
(opgericht in 2005).

Ondertussen gaat meer aandacht naar organisatiestructuur, omkadering, betere
begeleiding op sportief vlak, kortom meer beleid zoals het een klein bedrijfje past dat
draait op vrijwilligers.
In 2014 wordt Regine Haspeslagh secretaris.
Met hoeveel ploegen treden jullie aan in de competitie?
Dit seizoen treedt Pervol aan met 6 competitieploegen bij de seniors. Drie dames en
drie herenploegen :
- 1e div. heren
- 2de prov heren
- 3de prov heren
- 1ste prov dames
- 3de prov dames
- 4de prov dames
Daarnaast telt Pervol 8 jeugdploegen in competitie
Scholieren meisjes (U17)

Miniemen jongens (U13)

Kadetten jongens (U15)

Miniemen meisjes prov. (U13)

Miniemen Meisjes Reg. (U13)

Volleytoer 2.b

Volleytoer 2.0 Aarsele

Volleytoer 2.0 Ruiselede

Daarnaast telt Pervol nog een aantal initiatie en recreatieploegen :
-

Balinitiatie Aarsele
Balinitiatie Ruiselede
Multimove Aarsele
Multimove Ruiselede

Wat is de visie van jullie jeugdwerking?
Jeugdopleiding krijgt sinds begin de jaren 80 reeds heel wat aandacht in onze club.
Pervol moedigt alle trainers aan om deel te nemen aan clinics en opleidingssessies en
neemt ook de kosten hiervan voor zijn rekening. Eén van de doelstellingen van onze
VZW is dat zo veel mogelijk kinderen, jongeren en volwassenen op een
verantwoorde manier en op een aangepast niveau hun favoriete sport kunnen
beoefenen. In de komende jaren moet er nog onder begeleiding van de sportieve cel

een “kwaliteitsverbetering” doorgevoerd worden. We investeren nog steeds het
grootste deel van ons budget in onze jeugdploegen.
Daarnaast heeft Pervol nog 2 recreatiecompetitie-ploegen:
- dames VLM: Femmestastique
- heren Vobog: Pervol (G)old
Hoeveel leden telt jullie club en hoe zit
jeugdspelers/speelsters in de seniorenploegen ?
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Onze club telt momenteel zo’n 250 leden. Meer dan 80% van onze seniorsspelers
komen uit eigen jeugd.
Vanaf welke leeftijd kunnen ze terecht bij jullie ?
Vanaf 4 jaar starten we met Multimove voor kinderen. Onze club, Pervol Ruiselede
vzw, wil een aanbod doen om zoveel mogelijk jeugd- en seniorspe(e)l(st)ers
volleybal te laten beoefenen in hun eigen regio op een aangepast niveau tegen een
verantwoorde kostprijs.
Werken jullie soms samen met andere clubs?
Onze 3e Prov. Herenploeg is een mix van jeugdspelers van Aalter en Ruiselede, we
treden wel aan in de West-Vlaamse competitie.
Verder is er nog samenwerking ifv stages en clinics zoals vorig jaar met Zwevezele.
Daarvoor ook met Aalter en Zomergem.
Vinden jullie gemakkelijk vrijwilligers ?
Het wordt moeilijker om sommige ouders te motiveren en stimuleren om mee te
werken aan onze organisaties, enkelen gaan ervan uit dat lidgeld betalen voldoende
is.
Welke activiteiten organiseren jullie om de clubkas te spijzen ?
- Verse groentenkaarting
- Taartenverkoop
- Wijnavond
- Klaaskoekenverkoop
- lasagna-festijn
Daarnaast organiseren we nog een aantal niet-winstgevende activiteiten zoals:
Onze startdag, een kerstfeest en een sponsorreceptie
Is bij jullie de sponsorwerving moeilijker geworden door de crisis ?
Dit valt mee, Pervol opteert voor spreiding zowel in de formules als in het aantal
sponsors. Ons budget bestaat voor één derde uit lidgelden en subsidies, 1 derde uit
eigen organisaties en 1 derde uit sponsoring. Risicospreiding is belangrijk.

Organiseren jullie tornooien?
Bijna enkel nog 3-hoekstornooien, verder binnen de club nog koppeltornooi.
Krijgen jullie steun van de gemeente ?
Wij dienen enkel de verlichting te betalen in de gemeentelijke sporthal, verder
maken we nog gebruik van de sporthal van Aarsele en de schoolsporthallen van
Ruiselede.
We krijgen daarbovenop nog een vaste subsidie en een subsidie via puntensysteem
dat jeugdwerking stimuleert, al bij al geen onaardig deel van ons budget. Daarnaast
krijgen we ook nog wat materiaal gefinancierd.
Zijn de lidgelden voor iedereen binnen de club gelijk?
Het lidgeld is verschillend bij de kleintjes, de jeugd die 2 trainingen per week krijgt
en de senioren. Het bedrag varieert van 100 Euro tot 175 Euro. We zijn van plan om
dit volgend seizoen te verhogen aangezien we binnen onze regio lager zitten.
Lidgeld vertegenwoordigt met moeite de helft van de werkelijke kostprijs.
Hoe recruteren jullie? Ondervinden jullie ook problemen bij het recruteren van jongens?
De laatste jaren is veel energie gegaan naar activiteiten ifv ledenwerving: 5delige
gratis reeks lente-initiatie, Focus/WTV Vriendjesdag, promotiecampagnes en demolessen in scholen (dit jaar ook project Volley@school), sportkampen in
samenwerking met de gemeente.
Jongens recruteren is absoluut een probleem ondanks opendeur, samenwerking met
scholen.
Nemen jullie deel aan het VIS-project ?
Ja, we nemen zowel aan de tornooien als aan de clinics deel
Werken jullie met gediplomeerde trainers ?
Vorig jaar hadden we slechts één trainer zonder diploma.
Wat zou de federatie meer kunnen doen naar de clubs ?
We zijn al blij met het jeugdsportfonds en volley@school project. Misschien kan de
federatie de clubs iets meer consulteren (niet enkel de topclubs), iets meer voeling
houden met de basis. We gaan richting schaalvergroting, professionele omkadering in
het kader van samenwerkingsverbanden tussen vzw’s, vb. samen aanwerven van
trainers of administratieve krachten.
Wat is de structuur van Pervol?
-

Voorzitter : Geert Tanghe
Ondervoorzitter : José Ally

-

Secretaris : Regine Haspeslagh
Financieel beheerder : Rudi Mussche

Deze 4 personen vormen het kernbestuur en nemen in overleg spoedbeslissingen,
verzorgen PR van de club en bewaken het budget, zij vormen de financiële cel en
staan in voor de algemene coördinatie van onze vzw.
Daarrond hebben wij een algemeen bestuur (totaal 10 leden) waarin naast de leden
van het kernbestuur vertegenwoordigers zetelen van alle cellen.
Jeugdcoördinatoren Dieter Christiaens en Charlotte Desmet
Sportieve Cel Seniorsploegen
Tot die sportieve cel behoren verder afgevaardigden van elke ploeg. Deze mensen
hebben als takenpakket :
-Sportief beleid uitstippelen en invoeren
-Ploegindeling
-Trainers (aantrekken, toewijzen, begeleiden)
Sportieve Cel Jeugd
Jeugdcoördinator: Dieter Christiaens leidt deze cel bestaande uit onze jeugdtrainers
Cel Organisaties
Zij hebben rond zich heel wat medewerkers waarop zij bij de diverse organisaties
beroep kunnen doen, het betreft vooral ouders en ploegverantwoordelijken
Takenpakket
Praktische organisatie van kaarting, taartenverkoop, kerstfeest, sponsorreceptie,
lasagne-middag en nieuwe voorstellen lanceren en uitwerken
Communicatiecel met communicatieverantwoordelijke en webmaster
Website updaten en alle communicatie met pers, leden en supporters, ouders, …
Toekomstvisie : wat is dé grote droom van de voorzitter ?
Dat de familiale sfeer in de club hand in hand kan gaan met een verder groeiende
jeugdopleiding. Dat de organische trend van eigen opgeleide seniorspelers om iets
terug te geven aan de club in de vorm van zelf training geven of een functie in het
bestuur te bekleden verder mag groeien. Dit zal hopelijk leiden tot een overdracht
naar een nieuwe generatie enthousiastelingen.
Onze natte droom blijft een extra nieuwe sporthal zodat het puzzelen voor
trainingsuren een stuk eenvoudiger wordt.
Bij deze wil ik de club nog veel succes toewensen met het verwezenlijken van hun
doelstellingen. Daarnaast wil ik de voorzitter hartelijk danken voor het gesprek. Ik moest
van hem ook nog even Dieter Christiaens bedanken voor zijn bijdrage bij het beantwoorden
van sommige vragen.
(Marina Vanclooster)

