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

- RAAD VAN BESTUUR
21 april 2015

19U30

Au Damier Roeselare

1. Aanwezig: Johan Van Riet – Eric Soete – Johan Callens - Eddy Degrave - Filip Rossel – Viv Roelens –
Willy Scherrens – Verlinde Norbert
Beachcommissie: Rony Raes
2. Beachcommissie
2.1. Rony Raes heeft affiches en flyers bij om te verdelen
2.2.
Beachcommissie hetzelfde als verleden seizoen uitgezonderd Maurits Angillis die
om medische redenen afhaakt
2.3.
Eventueel 8 netten aankopen
2.4.
Geluidsinstallatie gebruiken van K.W.V.B.V.
2.5.
Hoe jeugdbeach VVB bekendmaken?
2.6.
Aanvragen bekers aan de provincie
2.7.
Uitkijken voor een verzekering.
3. Goedkeuren verslagen
3.1. Voorzitter verwelkomt Norbert Verlinde op de raad van bestuur
3.2. Raad van bestuur
goedgekeurd
3.3. PSC
goedgekeurd
3.4. Beachcommissie
goedgekeurd
4. VVB

4.1.

4.2.
4.3.

Filip Rossel:

geeft mee dat reeds 3 infostanden VVB actief zijn

normaal is voor elke provincie een stand voorzien

activiteitenkalender besproken
Eddy Degrave

transfertregeling jeugdspelers besproken
Viviane Roelens
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4.4.


jeugdsportfonds zal volgend seizoen terug actief zijn

volgende vergadering op 30/4
Johan Van Riet

anorama is aangepast

5. Competitiereglement
5.1. Overlopen
5.2. Aanpassingen worden uitgelegd en goedgekeurd
6. Inschrijving volgend seizoen
6.1. Klaar om verstuurd te worden
7. Evaluaties bekerfinales
7.1. Veel volk
7.2. Perfecte organisaties
7.3. Nazien hoe de receptie beter kan verlopen
8. Eindronden

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.

2 mei jeugd in Tielt
Kampioenschap U 19 + supercupwedstrijden
Johan Van Riet verontschuldigd op deze organisatie
Tornooi 4de provinciale op 3 mei in Diksmuide voor eventuele bijkomende stijger
Eindronden senioren dames 2de en 3de provinciale op bijkomende stijger aan te duiden.
Deze wedstrijden worden met heen- en terugwedstrijden gespeeld.

9. Algemene vergadering
9.1. Kandidaten

Jeugd : Viviane Roelens

Voorzitter : Johan Van Riet

Competitie : Eddy Degrave

Financieel bestuurder : Norbert Verlinde
10. To Do

10.1.
10.2.
10.3.
10.4.

Vastleggen zaal kalendervergadering : OK
Bijeenkomst organisaties VVB : nog te doen
Aankoop ballenzakken : bestelling geplaatst
Vastleggen zaal voor scheidsrechter vergadering

11. Briefwisseling
11.1. Schrijven provincie besproken
12. Allerlei

12.1. Voorzitter
12.2. Ondervoorzitter





Aanpassing H.R.
Analogie VVB voor scheidsrechters
Aanpassing kosten bekercompetitie naar 3 euro
Situatie VLM : afspraak maken met VVB voor aansluiting
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12.3. Secretaris


Uitnodiging sturen op te sturen voor kampioenenviering :

wacht tot alle kampioenen gekend zijn

2 provinciale speelsters van de nationale jeugdploeg ook
uitnodigen ter gelegen van behaalde medaille

iemand van KW uitnodigen

12.4. Scheidsrechterscommissie
12.5. Jeugdcommissie



Clinic is in orde
Stage : op paasstage 29 deelnemers

goede stage

locatie

12.6. Competitie
12.7. Promotie


Presentatie verzorgen in Tielt

12.8. Financieel bestuurder


Onkostennota opmaken voor de heer Warlop

13. Volgende vergadering
13.1. Dinsdag 19 mei om 19.30 uur

Eric Soete
Verslag

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

- VERSLAG VERGADERING
donderdag 2 april 2015 te Wingene
Aanwezig : Filip Rossel, Marina Vanclooster, Hugo Dedeyne, Johny Engels, Rik Bekaert, Erik Dedeyne en
Joost Kerckhof.
1. Verslag vorige vergadering 23/01/2015 : Goedgekeurd .
Opmerking : Wijziging datum kampioenenviering (vr. 22 mei 2015)
2. Speler – speelster van het jaar
Joost belt nog rond naar de clubs die achterwege bleven met de resultaten.
3. Ploeg in de kijker:
Marina : Lichtervelde : OK
4. Bekerfinales : Paaszaterdag en Paasmaandag
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 Rik.
26-04-2015 Jeugdapotheose : Elckerlyc Zwevezele
02-05-2015 : Kampioenenviering, Supercup en Eindronden jeugd : Tievolley Tielt
16/17-05-2015 : VVB eindronden U13-miniemen : Knack Roeselare
22-05-2015 : Kampioenenviering senioren in Ter Velde (Aartrijke).
23/24-05-2015 : Nationale eindronden jeugd : Knack Roeselare
5. DAS – beurs
Definitieve regeling in de volgende vergadering.
Eric blijft als (toegevoegd) lid voor de DAS – beurs
Voorstellen voor vernieuwing ?
6. 5de Focus – WTV vriendjesdag.
Voorstel om deze te laten doorgaan tussen 14/09/15 en 18/10/15
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7. 8ste Volley-event
Zaterdag 05/09 in Schiervelde (Roeselare).
Programmaboekje op 300 (i.p.v. zoals vorig jaar 400) exemplaren !
8. P&C VVB : Weinig vooruitgang ?!
Goedkeuring verslag : OK
9. Allerlei en rondvraag
Ledenaantal blijft stijgen
De Supercup bij de senioren wordt afgeschaft .
11/06 : Algemene vergadering KWVBV te Roeselare.
20/06 : Kalendervergadering te Zedelgem.
10. Datum en lokatie volgende vergadering
Datum : don. 28/05/2015 om 19u30
Lokatie : Sporthal Moorslede

de voorzitter
Filip Rossel

Verslag
Hugo Dedeyne
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Ploeg in de kijker
PLOEG IN DE KIJKER
W 2234 VT LICHTERVELDE
Deze aflevering gaat over V.T. Lichtervelde. De club waar volgend seizoen veel te gebeuren staat. Op 12
september vieren ze het 60-jarig bestaan van de club en daarnaast wordt Magda, die penningmeester is en
reeds van bij het ontstaan van de club erbij is, 75jaar!
Aan het woord, huidig voorzitter Patrick Verplancke en penningmeester Magda Vandecaveye.
Alles begon in 1956, onder impuls van het N.C.M.V. kwamen middenstandsjongeren en studenten bij mooi weer
tijdens de zomer samen in een weide langs de Peperstraat om wat tegen een bal te slaan.

Magda Vandecaveye met het kampioenen team
in 1962!
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Tijdens de volgende schoolvakanties sloten zich hier ook een aantal studenten en leerlingen uit de hogere jaren
van de middelbare scholen bij aan. Hierdoor kwamen er enkele meer geoefende spelers en speelsters in de
groep. Antoon Vancoppenolle werd de eerste voorzitter. Onder impuls van Nestor Vanneste, Albert Verhelst en
E.H. Storme werd in 1957-58 de mannenploeg verder uitgebouwd. Er werd aangesloten bij de Belgische
Volleybalbond onder de naam V.C. Lichtervelde. Het seizoen daarop trad er ook een damesploeg aan in de
provinciale competitie onder de naam Mivoli. (Dit was de 5de West-Vlaamse damesploeg) Het hoogtepunt voor
Mivoli was het behalen van de titel kampioen van West-Vlaanderen in 1961-62 en de promotie naar de
nationale afdeling.
Het werd wel een ticket heen en terug. In 1969-70 werd Mivoli jammer genoeg ontbonden wegens een gebrek
aan speelsters. Ook V.C.L.(heren) kende in die periode een terugval en moest dat jaar en de vier
daaropvolgende jaren in 3de provinciale spelen. Daarna speelde V.C.L. elk jaar kampioen in achtereenvolgens 3de
, 2de en 1ste provinciale. In 1975 speelde V.C.L. kampioen in 1ste provinciale en won ook de beker van WestVlaanderen. Tussen 1973 en 1985 veroverde V.C.L. verschillende kampioenstitels of kon als tweede
gerangschikte promoveren tot ten hoogste 1ste Divisie. Vanaf 1986-87 speelde V.C.L. na een vrijwillige
degradatie terug in 3de provinciale. Dit bleek achteraf de juiste beslissing want het speelde meteen terug
kampioen en promoveerde. Zo blijft V.C.L. meedraaien in 2de provinciale tot in 1993 een nieuwe promotie volgt.
In 1994-95 bracht V.C.L. ook een 2de ploeg in competitie in 3de provinciale. In 1995-96 verkozen opnieuw een 5tal spelers andere oorden op te zoeken. Nogmaals stond het bestuur voor moeilijke beslissingen. De oplossing
kwam vanuit een eerder onverwachte hoek. Rembert Torhout wilde een fusie aangaan met V.C.L. om een
plaatsje te krijgen in 1ste provinciale. Hierdoor kon Lichtervelde rekenen op enkele Torhoutse spelers die de
rangen kwamen aanvullen om nogmaals vrijwillig in 3de provinciale te starten. Na de fusie volgde onmiddellijk
een afsplitsing, zo veranderde de naam in V.T.L. (volley team Lichtervelde) en brachten ze 2 ploegen in 3 de
provinciale in competitie. De twee volgende jaren promoveerde V.T.L.1 telkens. In 1999-2000 werd tot het
seizoen 2003-04 verder gespeeld met één ploeg in 2de provinciale. 2006-07 Is het laatste seizoen dat de heren
aantraden, wegens gebrek aan spelers stapten de heren uit competitie.
Vanaf 2000 werd ijverig gezocht naar nieuwe jeugdspelers. Alle leerlingen vanaf het 4de leerjaar van alle
Lichterveldse scholen werden aangeschreven. Een merkwaardig feit is dat veel meer meisjes op de oproep
reageerden dan jongens. Hier werd dan ook de basis gelegd voor een snelle groei van het meisjesvolleybal in
Lichtervelde. In 2003 werd dan ook gestart met een kadettenploeg in competitie. In 2006-07 kwam voor het
eerst terug een damesploeg in actie in 4de provinciale. In 2008-09 promoveerden de dames naar 3de provinciale
waar ze tot op heden nog actief zijn. Ondertussen is er ook een 4de provinciale dames. Daarnaast hebben ze ook
U15 reg., U13 reg. en de starters 2.0 en 2.B.

3de provinciale dames
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4de provinciale dames

U15 regionaal
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U13 regionaal

2.B.
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2.0.
Momenteel telt de club 104 leden waarvan 82 spelende leden. Nieuwe speelsters trekken ze vooral aan via de
vriendjesdag. Uiteraard kunnen jongens en meisjes enkele keren gratis komen meetrainen alvorens zich aan te
sluiten bij de club. Het project heeft zoveel succes dat andere manieren van ledenwerving momenteel niet echt
nodig zijn. Vanaf het eerste leerjaar zijn zowel meisjes als jongens welkom. Wanneer de jongens de leeftijd van
de miniemen bereiken proberen ze om de jongens naar andere herenclubs door te sturen.
De visie van de club is om vooral jeugd vanuit Lichtervelde aan te trekken en zolang als mogelijk
speelmogelijkheden te bieden. Ze vinden een gezonde werking belangrijk waarin met plezier moet kunnen
worden gespeeld. Zo zie je ook dat hun twee damesploegen volledig bestaan uit speelsters vanuit de eigen
jeugdwerking. Om die goede jeugdwerking te verzekeren werken ze dan ook samen met verschillende
gediplomeerde trainers. Die trainers zijn allemaal speelsters of oud spelers-speelsters van de club en daar zijn ze
wel fier op.
Naast 6 competitieploegen hebben ze ook nog een recreatieve damesploeg, de Lila’s Lichtervelde. Daarnaast is
er ook nog ‘Krukkenburg’, een ploeg met oud spelers/speelsters en ouders, die op vrijdagavond om de twee
weken onder elkaar een wedstrijd spelen.
Aangezien het moeilijk is om grote sponsors aan te trekken voor het volleybal organiseert de club elk jaar tal van
activiteiten om de kas te spijzen. Dit jaar zijn ze voor het eerst gestart met de verkoop van supporterssjaals.

In het begin van elk seizoen hebben ze het startevenement, daarbij stellen ze de ploegen voor en kunnen de
mensen iets eten.
Tal van andere activiteiten worden georganiseerd om de kas verder te spijzen : kaarting, deelname aan de
Kerstmarkt, Nieuwjaarshappening, wijnverkoop, om de twee jaar nemen ze deel aan de folklorefeesten in
Lichtervelde....
Om te eindigen houden ze elk jaar het ‘fin de saison’ feestje waaraan ze meteen een infovergadering koppelen.
Hierbij worden de lidgelden meegedeeld, het voorbije seizoen geëvalueerd en de nodige info bezorgd voor het
nieuwe komende seizoen.
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Om het artikel te eindigen had ik nog één belangrijke vraag : ”Wat is de grote droom van de voorzitter en
secretaris?”
We zouden heel graag eens met een jeugdploeg kampioen spelen en daarnaast graag met onze damesploeg van
3de naar 2de provinciale overgaan aldus de woorden van Patrick Verplancke, de trotse voorzitter van Volley Team
Lichtervelde.
(Marina Vanclooster)
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