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_____________________________________________________________________________________________

- ALGEMENE VERGADERING
Donderdag 11/06/2015

20.00 u.

Damier Roeselare

Controle aanwezigheden en volmachten:
Aanwezig: (71) Prefaxis Menen; Hermes Volley Oostende; Volley Team Kortrijk; VT Koksijde; 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; Kwavo Watou; Giks Mode Waregem; DVM Moorsele;
Ooivo Ooigem; Volley De Haan; Vlamvo Vlamertinge; Ruvo Ruddervoorde; Bevo Roeselare; Davoz Zwevegem; Elckerlyc
Zwevezele; Bidavo Bissegem; VC Wivo Wingene; Beaphar Poperinge; VT Gullegem; Bavo Bavikhove; VC Apollo
Koekelare; Sarrako Kortemark; 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; Mevo Ledegem; Izegems
Volleyteam vzw; VT Ergo Wervik-Geluwe; Slovo Volley Brugge; VC Dentergem; ; VT Lichtervelde; VC De Beerlanders
Beernem; Vosta Staden; Volare Roeselare
Afwezig: (2) VT Rokavo Rollegem-Kapelle; Mehoni Zuienkerke
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.
Ik wil ook de leden van de raad van bestuur en de commissieleden bedanken voor het geleverde werk van het afgelopen jaar.
De voorzitter geeft een overzicht van de laatste 4 jaren:
Externe boekhouder
In orde brengen van de BTW faciliteiten
Automatisatie van de facturatie
Het invoeren van de bonus-scheidsrechter. Dit geeft aan de clubs, die eigen jeugdwedstrijden moeten fluiten, minder
boetes op te lopen.
Het aansluiten van het VLM bij de KWVBV
Het invoeren van een jeugdprijs
-

Op vlak van de VVB: herstructurering van de RVB en het DB.
o het dagelijks bestuur bestaat nu uit de 5 provinciale voorzitters die het beleid uittekenen
o bijkomende opdracht is de verantwoordelijkheid van één of meerdere commissies VVB
o hierdoor krijgen de provincies meer inspraak

De voorzitter geeft het woord aan de heren Wim BACKAERT en Stefaan DE BRABANDERE, de 2 jeugdconsulenten VVB.
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Beiden stellen zich voor en geven tekst en uitleg van hun taak in het VVB.

Goedkeuren van de jaarverslagen

Er waren geen opmerkingen over de verslagen welke verschenen in West-Volley
Uitslag: voor: 71
tegen: 0
onthouding: 0
De verslagen werden goedgekeurd

Bekrachtiging van de juridische commissies

1. Samenstelling provinciale klachtencommissie
Voorzitter: Camiel Staelens
Secretaris: Hendrik Leys
Leden: Lode Naeyaert, Nadine Vandorpe, Marc Veys, Luc Holvoet en Eric Wackenier, Herman
Vandepoele
Stemophalers: Maes José en Van Den Broucke Eric
Uitslag: voor: 66
tegen: 2
onthouding: 1
De commissie werd bekrachtigd
2. Samenstelling provinciale beroepscommissie
Voorzitter : Johan Nolf
Secretaris : Xavier Penninck
Leden : Bart Van Damme, Nymphe Dupont, Van Wyngene Ludwijn, Peter Van Speybroeck,
Willem Laverge.
Stemophalers: Tarras Lode en Vander Beken Carl
Uitslag: voor: 66
tegen: 2
onthouding: 2
De commissie werd bekrachtigd

Verkiezingen:
Bij aanvang van de verkiezing neemt de secretaris, Eric Soete, de vergadering over.

1. voorzitter: kandidaat de heer Johan Van riet
Stemophalers: Naessens Rony en Bataillie Bart
Uitslag: voor: 66
tegen: 1
onthouding: 3

Pagina 4

De heer Johan Van Riet is terug verkozen als voorzitter

2. financieel bestuurder: kandidaat de heer Norbert Verlinde
Stemophalers: Maes José en Van Den Broucke Eric
Uitslag: voor: 67
tegen: 2
onthouding: 1
De heer Norbert Verlinde is verkozen als financieel bestuurder

3. voorzitter jeugd en selectie: kandidaat mevrouw Viviane Roelens
Stemophalers: Tarras Lode en Vander Beken Carl
Uitslag: voor: 70
tegen: 0
onthouding: 0
Mevrouw Roelens is terug verkozen als voorzitter jeugd en selectie

4. voorzitter competitieleiding: kandidaat de heer Eddy Degrave
Stemophalers: Naessens Rony en Bataillie Bart
Uitslag: voor: 69
tegen: 0
onthouding: 1
De heer Eddy Degrave is terug verkozen als voorzitter competitieleiding

Eventuele kwijting aan de uittredende bestuurders

Er zijn geen uittredende bestuursleden

Voorstellen:

1. Voorstellen uitgaande van de clubs: nihil
2. Voorstellen uitgaande van de Raad van Bestuur KWVBV: nihil
3. Voorstel ereleden: nihil

Vraagstelling:
De heer Rik Bekaert (1140 Dynamivo Dadizele) vraagt of het mogelijk is om wedstrijden te spelen in het weekend van 26-27
september en van 13-14 februari 2016.
Johan Van Riet repliceert hierop:
Deze beslissing is genomen in de raad van bestuur VVB. Alle provincies waren akkoord met
dit voorstel en ook de provincie West-Vlaanderen zal deze beslissing uitvoeren en worden
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geen wedstrijden gespeeld in beide weekends.

Varia

Beloningssysteem K.W.V.B.V.
De clubs worden afgeroepen en de vertegenwoordigers krijgen een waardebon. Gezien het groot aantal
uit te reiken ballen zullen deze worden verdeeld op de kalendervergadering.
Viviane Roelens dankt iedereen die in hun club zich inzetten voor de jeugdwerking.

Slotwoord door voorzitter:
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. Datums zijn terug te vinden op de website.
Ik wens jullie een goede terugreis toe.

Verslag
Johan Van Riet
Voorzitter

Eric Soete
Secretaris

Opmerkingen over dit proces-verbaal moeten binnen de maand na het verschijnen SCHRIFTELIJK overgemaakt worden aan
de secretaris.
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- RAAD VAN BESTUUR
19 mei 2015

19U30

Au Damier Roeselare

1. Aanwezig: Johan Van Riet – Eric Soete - Eddy Degrave - Filip Rossel – Viv Roelens – Willy Scherrens
– Verlinde Norbert
Verontschuldigd: Johan Callens
2. Goedkeuren verslagen
2.1. Raad van bestuur
goedgekeurd
2.2. Promotie & media
goedgekeurd
3. VVB

3.1.
3.2.
3.3.

3.4.

Filip Rossel:

Opmerkingen over de activiteitenkalender overlopen en besproken
Eddy Degrave

Nummering opgemaakt voor de nieuwe competitie
Viviane Roelens

Tekst over de transfers besproken

Wat betreft bal n° 5 niet alle provincies zijn overtuigd

Champions league wordt geautomatiseerd

IPJOT Limburg goed verlopen

Jeugdsportfonds: alle clubs werden aangeschreven

volley@school: goed project en heeft succes
Johan Van Riet

Volgende raad van bestuur VVB op 22 mei in Vilvoorde

West-Vlaanderen zal zich laten verontschuldigen wegens
kampioenenviering op dezelfde dag

4. Kampioenenviering
4.1. Vanaf 19.30 uur
4.2. Eric Soete zorgt voor het goede verloop aan de inkom
4.3. Om 20.45 uur prijsuitreiking
4.4. Receptie tot 21.30 uur
4.5. Speaker van dienst: Filip Rossel
4.6. Volgorde huldiging:
 Verwelkoming door de voorzitter
 Huldiging nationale jeugdspeelsters
 Huldiging kampioenen heren
 Huldiging speler van het jaar
 Huldiging speelsters van het jaar
 Huldiging kampioenen dames
4.7. Vlag uithangen
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5. Inschrijving volgend seizoen
5.1. Alle inschrijvingen zijn binnen
5.2. 3de heren met 15 ploegen (reeks van 8 en 7)
5.3. 4de dames met 39 ploegen (3 reeksen van 13 ploegen)
6. B.R.V..

6.1.
6.2.
6.3.

Overleg geweest met de VVB
Samenwerkingsakkoord maken met K.W.V.B.V.
Praktische zaken besproken als: werking website
opmaak kalender
ingave uitslagen
opmaak klassement

7. Beloningssysteem
7.1. 20 clubs zullen worden beloond
7.2. Verdeling van het aantal ballen is opgemaakt
7.3. Zal uitgedeeld worden op de volgende algemene vergadering
7.4. Viviane Roelens geeft uitleg over de aangebrachte wijzigingen in de verdeling van het
puntensysteem
8. Uitnodiging jeugdkampioenen

Receptie aangeboden door het KWVBV
9. Organisatie van het bijhouden van het register van de betaalde vrijwilligersvergoedingen
9.1. Norbert Verlinde zal de nodige documenten invullen en bijhouden voor de
scheidsrechters. Viviane Roelens houdt het bij voor JST.
10. Algemene vergadering
10.1. Inkom vanaf 19.30 uur

Inkom: Soete Eric en Scherrens Willy

Tekenen aanwezigheidslijst

Omslag met stembiljetten afgeven aan de persoon die aanwezigheidslijst
tekent

Verdelen bestellingen: Verlinde Norbert
10.2. Openingswoord door voorzitter
10.3. Goedkeuren jaarverslagen

Via handopsteking
10.4. Bekrachtiging klachten- en beroepscommissie

Via handopsteking
10.5. Verkiezingen

Vooraf 4 stemtellers benoemen

Eric Soete neemt de vergadering over gezien de voorzitter dient te worden
verkozen

Volgorde verkiezing: voorzitter
financieel bestuurder
jeugd en selectie
competitieleiding
10.6. Varia: Viviane Roelens maakt de winnaars van het beloningssysteem bekend
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11. To Do

11.1.
11.2.
11.3.
11.4.

Vastleggen zaal voor scheidsrechter vergadering (Johan Van Riet)
Johan Van Riet ballen bestellen voor beloningssysteem
Soete Eric bekers bestellen voor de finale beach
Soete Eric verzekering voor organisatie beach aanvragen in de VVB

12. Briefwisseling
12.1. Schrijven ontvangen controle belastingen naar aanleiding van controle
12.2. Mail VT Izegem ontvangen: werd besproken
13. Allerlei

13.1. Voorzitter


Systeem ontwikkelen om in de toekomst geen testwedstrijden meer te
moeten betwisten op het einde van het seizoen

13.2. Ondervoorzitter
13.3. Secretaris
13.4. Scheidsrechterscommissie




Inschrijving dient tegen eind van de maand te gebeuren
Reeds 12 personen voor de opleiding nieuwe scheidsrechter
Vergadering op 2 of 3 september

13.5. Jeugdcommissie



Op 27/5 clinic in Zwevezele
Ontvangen mail Pervol Ruiselede besproken en inhoud op te volgen

13.6. Competitie





Nieuw commissielid : Frans Gevaert
Vraag Davolo Loppem besproken
Bekertrekking op 12 juni in Diksmuide
Kalendervergadering op 20 juni in Zedelgem

13.7. Promotie
13.8. Financieel bestuurder

14. Volgende vergadering
14.1. Dinsdag 16 juni 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 28 mei te Moorslede
Aanwezig : Filip Rossel, Marina Vanclooster, Hugo Dedeyne, Johny Engels, Rik Bekaert, Erik Dedeyne,
Joost Kerckhof.
Afwezig : niemand
1. Verslag vorige vergadering 02/04/2015 :
Goedgekeurd .
2. Evaluatie Speler – speelster van het jaar
Weinig animo door de afwezigheid van nogal wat spelers en speelsters.
De ploegen waren meestal wel aanwezig.
Er wordt besloten om voor volgend seizoen het zelfde systeem te behouden.
Suggesties : - eventueel de kapitein van de ploeg laten punten geven.
- 5 punten te verdelen over minimum 2 spelers
3. Evaluatie bekerfinales
Een computer is noodzakelijk om de verslaggeving vlot te laten verlopen !
Ondanks dit tekort werden de verslagen toch vlot doorgegeven.
Waar bleven de volleybal(reclame)banners !
4. Ploeg in de kijker:
8 ploegen per jaar in de kijker. Met nog 40 ploegen die nog niet aan bod kwamen wordt dit een
5-jaren-plan:
Planning:
September: Divo Ingelmunster : Joost
Oktober: Citivo Gits : Rik
November : Sint Joris : Filip
December : Izegem : Marina
Januari : Marke : Joost
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Februari : G&V Kuurne : Rik
Maart : Slovo Brugge : Filip
April : Wevelgem : Marina
Nog even op de wachtlijst : Bavikhove, Comines, Damme, VT Diksmuide, Sijos Menen
5. Persfiches
Data worden aangepast
Extra-ruimte voorzien voor het invullen van een ploegverantwoordelijke.
6. 23ste DAS-beurs
Mail sturen naar Johan Van Riet, Filip Rossel, Koen Clinckemaillie.
Taakverdeling :
Woensdag 24/06 : Klaarzetten zaal vanaf 15 u 30
Hugo / Ruben / Eric
Donderdag 25/06 : 09 u 00 tot 12 u 00 / 13 u 00 tot 16 u00
Marina en Zoé , Johny , Filip
Vrijdag 26 /06 : zelfde uren als donderdag
Eric, Hugo, Zoé
Maandag 29 : 06 : zelfde uren als donderdag
Eric , Hugo , Marina (’s morgens) : Afbreken stand !
7. 5de Focus & WTV vriendjesdag
De voorgestelde periode is OK voor Jürgen Boone : tussen 14/09/15 en 18/10/15
8. 8ste Volley-event
OK maar de gegevens iets later opvragen aan de clubs.
9. Verslag vergadering P&C VVB 16/04/2015
Kennis genomen van het verslag : OK
Kalender : goed maar vervolledigen !
10. Allerlei en rondvraag
-Mogelijkheid om een lijst met de gehomologeerde zalen ter beschikking te stellen ?
-Vervoersonkosten van de scheidsrechters moeten rechtstreeks aan de betrokkenen betaald
worden vanaf volgend seizoen (Niet meer via de compensatiekas). Eventueel documentjes (met
doorslag) ter beschikking stellen van de clubs.
-VLM is bezig met een (moeilijke) overgang naar KWVBV
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11. Volgende vergadering
Donderdag 03/09 om 19u30 in Schiervelde (Roeselare)

de voorzitter
Filip Rossel

Verslag
Hugo Dedeyne
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Ploeg in de kijker

PLOEG IN DE KIJKER
W 2017 HYACINTEN HEUVELLAND
De jongste tien jaar is damesvolleybalploeg Hyacinten Heuvelland, niettegenstaande de club aanligt tegen de
Franse Schreve wat dan een nadeel is wat recrutering betreft, uitgegroeid tot een uit de kluiten gewassen
volleybalclub. Dit seizoen komt Heuvelland uit met twee senioresploegen en zeven jeugdploegen. Een
hoogconjunctuur met ook kwalitatieve uitstraling want een viertal jeugdspeelsters horen bij de provinciale
selectie in twee leeftijdscategorieën.
Hyacinten Heuvelland werd zowat dertig jaar geleden opgericht. Maar om te weten hoe dat precies er kwam
moet secretaris Nadine Cottreel ons verwijzen naar Lydie Josson, tot voor enkele jaren nog bestuurslid en
secretaris, kortom duivel-doet-al bij Heuvelland.
“Mijn man was voorzitter van de mannenploeg Avanti Loker”, begint Lydie het damesverhaal van Heuvelland.
“Er was vraag van enkele meisjes om ook dames te laten volleyballen. Niet direct in competitie maar eerder
recreatief. De mannen hielden het evenwel liever exclusief voor de heren van de schepping en zagen de
integratie van vrouwen niet echt zitten. Dan moet je maar met een aparte damesploeg beginnen stelde het
bestuur toen. En mijn man keek in mijn richting om initiatief te nemen. Ik zocht enkele bestuursleden bijeen, er
volgden speelsters en de club was geboren.”
Die kreeg de naam Hyacinten mee. Verwijst die naar de dieppaarse kleur van de boshyacinten die kenmerkend
zijn voor de Kemmelbult? “Klopt, wij zochten een naam voor de club en ik weet niet meer precies wie die naam
voorstelde maar aangezien wij geen beter alternatief vonden werd het dan de Hyacinten Heuvelland. Met dan
een toeristische link naar de West-Vlaamse heuvels.”
In de beginjaren werd er net als de heren buiten gespeeld in Loker. “Later werd naar Kemmel getrokken waar in
het cultuurzaaltje De Gaper precies plaats genoeg was om een volleybalveld uit te tekenen. Maar ook niet meer
want de toeschouwers moesten vanuit het aanliggende cafetaria de wedstrijd volgen. Die accommodatie
stootte op nogal wat verzet van onze tegenstanders die niet gewend waren aan die enge ruimte. Wij vonden er
ons wel goed thuis, andere mogelijkheden waren er overigens niet in Heuvelland. Maar elk jaar opnieuw
moesten wij bij het West-Vlaams Volleybalverbond een uitzonderlijke toelating vragen om er onze
competitiewedstrijden te mogen spelen. En dat duurde tot de gemeente, dat zal bijna vijfentwintig jaar geleden
zijn, de sporthal bouwde in Wijtschate en wij in De Croonaert in de Vierstraat onze thuishaven vonden. Meteen
kreeg de werking ook een boost.”
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Gedegen jeugdwerking
“Bijna tien jaar geleden sloeg het volleybal ook aan bij de jeugd van Heuvelland en werd er een gedegen
jeugdwerking opgezet te beginnen met de volleyspeeltuin. Elk jaar nodigden wij de kinderen van de
basisscholen van Heuvelland via een flyer uit naar het volleybal te komen. Aanvankelijk zonder veel succes.
Maar een bepaald jaar viel dat wél uitzonderlijk mee. En meteen ging de bal letterlijk en figuurlijk aan het
rollen”, vult huidig secretaris Nadine Cottreel aan. Zij kwam precies door die jeugdwerking mee in het bestuur.
”Mijn dochter Sylvie vond dat volleybal samen met enkele vriendinnen een boeiende sportieve
vrijetijdsbesteding, als ouder ga je al eens kijken naar wat uw kinderen er doen en hoe zij het stellen daarin. Die
interesse werd opgemerkt door bestuursleden die mij aanspraken mee te werken aan dat project. En voor je het
weet neem je verantwoordelijkheid op. Mijn dochter maakt nog altijd deel uit van de tweedeprovincialer. Ik
werd ook voorzitter en neem nu het secretariaat waar.”
Het bestuur is momenteel verder samengesteld uit voorzitter Frank Gillebert, jeugdverantwoordelijke Lies
Boussery, verantwoordelijke voor de extrasportieve activiteiten Ann Messely, Bert Masschaelde is
kalenderverantwoordelijke en Sarina Lampaert is adviserend bestuurslid. Maar er is ook een sportieve cel actief
die voorgezeten wordt door Bert Masschaele, trainer Dries Sergier is verantwoordelijke van de sportieve
werking bij de seniores, Daisy Bril tekent verantwoordelijk voor de jeugdwerking in samenspraak met de divers
trainers, Tinne De Smet die speelster is in de eerste ploeg is intern adviseur en Bevo-trainer Kris Supply kan
geraadpleegd worden als extern adviseur.
Naast de senioresploeg in 2de provinciale A die zo goed als het behoud heeft verzekerd want telt vijf
bonuspunten op de voorlaatste geklasseerde met maar twee wedstrijden meer te spelen staat Heuvelland B in
4de provinciale B op de vijfde stek. Er wordt verder aangetreden met de U15 zowel provinciaal als met een
ploeg regionaal, bij de U13 met twee ploegen regionaal. Daarbij spelen ook jongens want er kwam nu vanuit de
jongens van Heuvelland een vraag naar volleybal. En het bestuur ging er wel op in. In de beker werd er
ingeschreven met een ploeg jongens U13. Er neemt ook nog een ploeg deel aan de Volley Toer 2.B en twee
ploegen in 2.0. Daarnaast is er de volleyspeeltuin vanaf het eerste leerjaar waarvoor geregeld intern een tornooi
georganiseerd wordt.
Hoogtepunten
“De diverse promoties vanuit 4de provinciale tot in 2de provinciale waren uiteraard evenveel hoogtepunten”,
blikt de secretaris terug op de sportieve beleving. “Met als absoluut hoogtepunt twee seizoenen geleden de
bekercompetie waarin wij als derdeprovincialer enkele tweedeprovincialers konden elimineren en doorstootten
naar de kwartfinale. De ambiance was toen heel groot.”
Het is vooral de ambitie van sportieve cel en bestuur om de eigen opgeleide speelsters te laten doorstromen
naar de senioresploegen. “Wij liggen aangeleund tegen de grens en als wij uitkijken naar versterking horen wij
altijd maar dat Heuvelland toch zover ligt. Het is dus moeilijk iemand warm te maken naar Heuvelland te komen.
Zwaar tillen wij daar evenwel niet aan, want we willen vooral met eigen speelsters zo hoog mogelijk aantreden.”
Als penningmeester moet Nadine ook zorgen de eindjes financieel aan elkaar te knopen. “Zoals bij andere
ploegen het geval zal zijn halen wij de financies uit de lidgelden en sponsoring al wordt dat laatste er zeker rniet
gemakkelijker op. Maar ook uit diverse acties. Zoals een eetfestijn, pannenkoekenverkoop, op de rommelmarkt
in Kemmel in september houden wij een gelegenheidacafé open. En wij hebben ook een kaasverkoop die in april
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georganiseerd wordt. Daarnaast baten wij ook zelf het cafetaria uit van de sporthal. En daarvoor krijgen wij bij
jeugdwedstijden de hulp van ouders van jeugdspeelsters. Met dit amalgaam kunnen wij het clubleven voor onze
Heuvellandse jeugd mogelijk houden.”

Rik Bekaert

Een 9-tal foto’s :
4DE PROVINCIALE 2014-2015

U13 MEISJES A

2.0 A
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U15 PROVINCIAAL

U15 REGIONAAL
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2.B

2.0 B
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seniorenploeg 2012-2013 (kampioen in 3e prov.)

U13 MEISJES B
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