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VERSLAG STATUTAIRE ALGEMENE
VERGADERING
Donderdag 27/02/2015

20.00 u.

Damier Roeselare

Controle aanwezigheden en volmachten:
Aanwezig: (72) Prefaxis Menen; Hermes Volley Oostende; Volley Team Kortrijk; VKT Torhout; G&V Kuurne;
Volleyteam Brugge; Jumpers Middelkerke; Rembert Torhout Heren; Olva Brugge; Roepovo Poperinge; Citivo Gits; VT
Marke-Webis Wevelgem vzw; DV Hernieuwenburg Wielsbeke; Evoco Comines; Knack Roeselare; Doskom Moorslede;
Volley Oudenburg-Gistel; VBC Sint-Joris-ten-Distel; Gisk Mode Waregem; Hermanas Wervik; DVM Moorsele; Ooivo
Ooigem; Volley De Haan; Vlamvo Vlamertinge; Ruvo Ruddervoorde; Bevo Roeselare; Davoz Zwevegem; Elckerlyc
Zwevezele; Sarrako Kortemark; Bidavo Bissegem; VC Wivo Wingene; Beaphar Poperinge; VT Gullegem; Bavo
Bavikhove; VC Apollo Koekelare; Volley Bredene; VBC Gaverhal Deerlijk; VBC Katjes Ieper; Dynamivo Dadizele; Mardavo
Marke; VC Jong Kuurne; AVC Harelbeke; VC Pervol Ruiselede; VC Packo Zedelgem; Sijos Menen; VT Diksmuide; Kavo
Sint-Eloois-Winkel; Gidas Gits; Kerdavo Avelgem; Davo Wevelgem; VC Loppem; Davos Damme Volley vzw; Volley Venus
Oostkamp; Davolo Loppem; Divo Ingelmunster; Sportiva Langemark; VBC Beveren-Leie; VT Optima Lendelede; Hyacinten
Heuvelland; Smashingclub Ingelmunster; Jong Gelvoc Geluwe; Tievolley Tielt; Mehoni Zuienkerke; VT Rokavo RollegemKapelle; Izegems Volleyteam vzw; VT Ergo Wervik-Geluwe; Slovo Volley Brugge; VC Dentergem; VT Lichtervelde; VC De
Beerlanders Beernem; Vosta Staden; Volare Roeselare
Verontschuldigd: (3) VT Koksijde; Kwavo Watou; Mevo Ledegem;
De reglementaire boete zal worden toegepast.

Openingswoord door de voorzitter.
Geachte leden van de algemene vergadering,
Ik heet jullie allen hartelijk welkom op de algemene vergadering.
De voorzitter geeft een overzicht van het jeugdsportfonds.











Er is in de provincie 1 bronzen label,
VT Marke-Webis Wevelgem
5 zilveren labels
Knack Roeselare
Pervol Ruiselede
Davo Wevelgem
Hermes volley Oostende
Elkerlyc Zwevezele
8 gouden labels
Bevo Beobank Roeselare
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VC Packo Zedelgem
Volley team Brugge
VKt Torhout
Tievolley Tielt
Rembert Torhout
Volleybalteam Optima Lendelede
VC Apollo Koekelare

Hij moedigt de clubs aan om op de ingeslagen weg verder te gaan. West-Vlaanderen heeft het hoogste aantal labels
gekregen.
Onlangs is er ook een controle belastingen gebeurd voor de vzw.
enkele opmerkingen
duidelijker overzicht maken van kostennota naar lijst vrijwilligers per activiteit
compensatiekas verduidelijken
Kampioenenviering voor alle provinciale kampioenen alsook voor speler en speelster van het jaar gaat door op vrijdag 22 mei
2015. De betrokkenen zullen persoonlijk worden uitgenodigd.
Bevraging kalenderboekjes
40 clubs geantwoord
32 clubs zijn voor het behoud van het kalenderboekje
vanaf volgend seizoen 3 verplichte boekjes per club
scheidsrechters ontvangen voortaan hun kalenderboekje via de club

Thesaurie

Jaarrekeningen 2014 : zoals gepubliceerd in Westvolley
-

De heer Warlop Daniël (Jumpers Middelkerke) heeft zich aangemeld als rekeningtoezichter
Hij heeft een verslag opgemaakt na zijn bezoek ten huize van de voorzitter.
 De KWVBV is sedert 2014 een gemengde Btw-plichtige.
 Dit houdt in dat er elk kwartaal een Btw-aangifte dient te gebeuren.
 De controle bestond uit:

controle verkooprekeningen
controle onkostenrekeningen
controle investeringstabel
controle saldi balansrekening
controle op aanwezigheid van verantwoordingsstukken

 Van alle omzetrekeningen werd een vergelijk gemaakt
 Een merkelijke daling is gezien bij de boeten aan de clubs: 3590 euro minder merkelijke stijgingen waren er
niet.
 In vergelijking met vorig jaar daalden de ontvangsten met 3355 euro
 De kosten waren, in vergelijking met vorig jaar, bijna gelijk.
 Bepaalde organisaties werden met winst afgesloten en andere met verlies
 Een nieuwe uitgave was de toekenning van 5000 euro aan het jeugdsportfonds
 Organisaties JST - IPJOT en VIS-project stegen
 De omniumverzekering steeg
 De ontwikkeling van de website en het nieuw boekhoudingspakket stegen ook
 Diverse commissies daarentegen hadden een daling in hun onkosten
 In een tijd van dalende intrestvoeten werden grotere opbrengsten genoteerd
dit was te verklaren aan het feit dat de intresten 2013 en 2014 waren samengevoegd
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–

Bij de balansrekeningen werden de saldi gecontroleerd op hun juistheid
de BTW schuld kwam overeen met de Btw-aangifte van het 4de kwartaal

–

1.

Bij de activa-rekeningen vielen enkele zaken op
het tegoed bedroeg 33128,38 euro
dit is te verklaren door het feit dat de facturen opgemaakt werden eind december 2014
er is een tegoed van de VVB van 19063,39 euro
uitleg hierbij is dat in het verleden er subsidie werd uitbetaald door de provincie
en vanaf dit jaar gebeurd dit door BLOSO via de V.V.B.



–

De investeringstabel vertoont investeringen uit 2006 tot op heden
er dient tegen volgend jaar onderzocht te worden of de investeringen nog effectief zijn

–

Conclusie:
het boekjaar heeft een verlies van 548,98 euro en is correct

Ik stel de vergadering voor om de balans en de resultatenrekening goed te keuren.

Goedkeuring van de jaarrekeningen 2014 :
*
goedkeuring:
voor: 72

tegen: 0

onthouding: 0

Goedkeuring van de begroting 2015 :
*
goedkeuring:

voor: 71

tegen: 0

onthouding: 1

Kwijting aan de bestuurders :
*
goedkeuring:

voor: 72

tegen: 0

onthouding: 0

Schriftelijke voorstellen uitgaande van de clubs:
Er werden geen voorstellen ingediend

Schriftelijke voorstellen uitgaande van de Raad van Bestuur:
Voorstel tot wijziging huishoudelijk reglement
-

*

de homologatie verdwijnt uit het Huishoudelijk Reglement en wordt opgenomen in het
competitiereglement.
goedkeuring:

voor: 72

tegen: 0

onthouding: 0

Voorstel tot wijziging Statuten


de raad van bestuur bestaat uit:

de voorzitter
de ondervoorzitter
de secretaris
de financieel bestuurder
de voorzitters van de commissies zijnde:
verantwoordelijke competitie en ontmoetingen
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verantwoordelijke scheidsrechters
verantwoordelijke jeugd, selecties en techniek
verantwoordelijke promotie en media
* goedkeuring:

voor: 72

tegen: 0

onthouding: 0

Beide voorstellen werden aanvaard.

Interpellaties:
Er zijn geen interpellaties

Vraagstelling:
Geen vragen ontvangen

Overzicht ledenaantal KWVBV:
Filip Rossel geeft uitleg over het ledenaantal in de provincie.
Eind februari telde West-Vlaanderen 9111 aangesloten leden verdeeld over 75 clubs.
Koploper is Bevo Beobank Roeselare met 287 leden.
In vergelijking met verleden jaar is er een kleine vooruitgang van 117 leden.
West-Vlaanderen is de 3de grootste provincie qua ledenaantal.
In de Vlaamse volleybalbond zijn iets meer dan 45,000 leden aangesloten.
De verhouding tussen jongens en meisjes is 36% tegen 64%.
Vlaams liggen de cijfers 41% tegen 59%
Opvallend is ook dat de mannen op één vlak in groter aantal zijn dan de vrouwen en dat is het aantal nietspelende leden (bestuursleden, trainers, scheidsrechters, markeerders, en noem maar op)
Er zijn exact 1000 niet-spelende leden.
Het KWVBV heeft reeds 4 edities van de Focus-WTV vriendjesdag erop zitten, en ook in september 2015
komt er een 5de editie.
Het nieuwe initiatief van de VVB: het Volley@School project heeft reeds 54 ingeschreven clubs waarvan 13
uit de provincie.
Ook hier komt een vervolg met een 2de editie.
Het succes is te danken aan onze nationale ploegen op het EK en WK.
Ik hoop binnen enkele weken proficiat te kunnen wensen aan 4 ploegen uit de provincie:


Knack Roeselare in de Ethias League



Pervol Ruiselede in 1ste divisie heren



Optima Lendelede in 1ste divisie dames



Bevo Beobank Roeselare in 2de divisie dames.

Slotwoord door voorzitter:
Voorzitter overloopt de komende evenementen in de provincie
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NB: Provinciale eindronden 4de provinciale dames in Diksmuide gaat door op zondag
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3 mei 2015
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Ik wil iedereen bedanken voor de aanwezigheid op de algemene vergadering.
Ik hoop jullie te ontmoeten op de een of andere organisatie later dit jaar.
Ik wens jullie een goede terugreis toe.

Verslag
Johan Van Riet

Eric Soete

Voorzitter

Secretaris
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RAAD VAN BESTUUR
24 FEBRUARI 2015

19U30

Au Damier Roeselare

-

Aanwezig: Johan Van Riet – Eric Soete – Johan Callens - Eddy Degrave - Filip Rossel – Viv
Roelens – Willy Scherrens

-

Goedkeuren verslagen
- Raad van bestuur
goedgekeurd
- promotie en media
goedgekeurd

-

VVB
- werking
-

huishoudelijk reglement zal worden opgestuurd naar RvB
algemene vergadering op 27/3
Johan Van Riet – Willy Scherrens en Eddy Degrave
prachtige organisatie van de Beker van België

-

Algemene vergadering
- geen vragen ontvangen
- toezichter Warlop Daniël
- werking overlopen

-

Controle belastingen
- komt later langs bij voorzitter. Wille Scherrens zal ook aanwezig zijn.

-

Interne & externe communicatie van het verbond
- de communicatie verloopt soms niet solide
- er moet korter worden geanticipeerd op de actualiteit
- info uit de VVB in west-volley opnemen
- verslagen opnemen in west-volley

-

Briefwisseling
- schrijven ontvangen van Rembert Torhout inzake het spelen van de ½ finales in de
krokusvakantie.

-

Allerlei
- Voorzitter
-

kampioenenviering op 22 mei in Ter Velde' in Aartrijke
4 leden per club
inkomkaarten worden opgestuurd na inschrijving
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-

-

Ondervoorzitter
-

samenkomen met de organisatoren van de nationale en landelijke
jeugdkampioenschappen

-

Secretaris

-

Scheidsrechterscommissie
jeugdbekerfinales
mee bezig
compensatiekas
Johan Van Riet zal de gegevens doorsturen naar Willy
geschorste scheidsrechter werd ondertussen geschrapt

-

Jeugdcommissie
-

-

-

inschrijvingen paasstage lopen binnen
zorgen voor medailles voor 26/4/2015

Competitie
-

-

speler en speelster van het jaar met 2 personen
voorzitter klachten- en beroepscommissie uitnodigen
erevoorzitter uitnodigen
krant van West-Vlaanderen uitnodigen

jeugdbekerfinales liggen vast
nacompetitie 3de provinciale bekijken
overzicht van de eindronden
uitspraak klachtencommissie

Promotie

Volgende vergadering
- Dinsdag 17 maart om 19.30 uur

Eric Soete

Johan Van Riet
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PROMOTIE & MEDIA
FILIP ROSSEL
STENENSTRAAT 39
8400 OOSTENDE
0476/27 54 17
filip.rossel@skynet.be
_____________________________________________________________________________________________

-

VERSLAG BIJEENKOMST

vrijdag 23 januari 2015 te Oostende
Aanwezig : Filip Rossel, Marina Vanclooster, Hugo Dedeyne, Johny Engels, Rik Bekaert, Erik Dedeyne
Verontschuldigd : Joost Kerckhof

-

Verslag vorige vergadering: Goedgekeurd .
Opmerking : 6. Speler – speelster van het jaar : Dank aan Joost en Rik.

-

Speler – speelster van het jaar
Sommige trainers sturen traag hun gegevens door en hebben soms wat aandringen nodig ! Bij
anderen is er geen probleem.
Om de gegevens voor de heenronde compleet te maken werd gevraagd de resultaten van de
laatste wedstrijd vóór 26/12 door te sturen.
Lijst met namen en nummers wordt opgevraagd voor de terugronde en doorgegeven aan de
betrokken trainers. Is gebeurd door Rik. Joost ?

-

Ploeg in de kijker: Zie vorig verslag : ongewijzigd.

-

Activiteitenkalender + aanwezigheden/taakverdeling.
14-02-2015 : ½ finales beker heren en jongens W.-VL : Rembert Torhout heren: Johny en Filip
15-02-2015 : ½ finales beker dames en meisjes W.-Vl. : Knack Roeselare: Johny, Filip, Marina en
Hugo.
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04-04-2015 : Jeugdbekerfinales : Knack Roeselare: Verslagen door Rik
06-04-2015 : Bekerfinales senioren, Trofee Nat.Div heren en Trofee Dehaene dames :
Rembert Torhout heren: Verslagen door Joost.
26-04-2015 Jeugdapotheose : Elckerlyc Zwevezele
02-05-2015 : Kampioenenviering, Supercup en Eindronden jeugd : Tievolley Tielt : Filip.
16/17 -05-2015 : VVB eindronden U13-miniemen : Knack Roeselare : Filip en Johny.
23/24-05-2015 : Nationale eindronden jeugd : Knack Roeselare : Johny.

-

23ste DAS-beurs : juni 2015 : woe. 24 juni : klaarzetten stand : Hugo & Marina
Voorlopige bemanning van onze stand (moet nog aangevuld worden !) :
Don. 25 juni : Erik, Johny & Filip
Vr. 26 juni : Erik & …..
Ma. 29 juni : Erik & …..

-

Ledenaantallen op 31/12/2014.
West-Vlaanderen telt momenteel iets méér dan 9000 leden en is daarmee de derde grootste
provincie van Vlaanderen.

-

Allerlei en rondvraag
Spelerslijsten halve finales : Johny en Filip.
Verslagen bekerfinales : Rik en Joost
Donderdag 05/03 : 20u : Roeselare : Damier : Algemene vergadering
Vriendjesdag : Lof van VVB jeugdcommissie en van Focus – WTV
Wie kan een antwoord geven op het probleem van de coach-licenties naar volgend jaar toe ?

-

Datum en locatie volgende vergadering:
Volgende vergadering gaat door in het cafetaria van Wivo Wingene (Beernemstraat) te
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Wingene om 19 u 30 . Datum : don. 2 april 2015.

de voorzitter

Verslag

Filip Rossel

Hugo Dedeyne
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WEETJES
OMSCHRIJVIG
VAN
LEDENADMINISTRATIE

TOT

HOE

aanvraag vrijheid
aangetekend versturen
(poststempel)
elektronisch via
Clubadministratie VVB
elektronisch via
Clubadministratie VVB
aangetekend versturen
(poststempel)
elektronisch via
Clubadministratie VVB
(enkel U15, U13, U11)

Vrijheidsaanvraag

1/maa

15/apr

Schrappingperiode

16/apr

30/apr

Overgang in onderling
akkoord

16/mei

31/dec

1/sep

15/sep

Schrappingperiode 2

CLUBADMINISTRATIE
Afsplitsing club

1/apr

15/apr

Samensmelting club
(fusie)

1/apr

15/apr

Ontslag clubs
Naamwijziging club
Naamwijziging club

voor 1/mei
1/mei

31/mei

na periode
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aanvraag afsplitsing
aangetekend versturen
(poststempel)
aanvraag samensmelting
aangetekend versturen
(poststempel)
aanvraag clubontslag
aangetekend versturen
(poststempel)
aanvraag naamwijziging
aangetekend versturen
(poststempel)
aanvraag naamwijziging
aangetekend versturen +
(poststempel)

