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_____________________________________________________________________________________________

RAAD VAN BESTUUR
16 juni 2015

1. Aanwezig:
Verontschuldigd

19U30

Au Damier Roeselare

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

2. Goedkeuren verslagen
a. Raad van bestuur
i. Goedgekeurd
b. Promotie en Media
i. Goedgekeurd
3. VVB
a. De heer Moorthamer is herkozen tot verantwoordelijke competitie VVB
b. Beachhal: aanbesteding goedgekeurd
4. Evaluatie algemene vergadering
a. Vlot verlopen
b. Aanpassen periode herverkiezingen
i. 2016
a) Secretaris
b) Voorzitter scheidsrechterscommissie
ii. 2017
a) Voorzitter jeugdcommissie
b) Financieel bestuurder
iii. 2018
a) Onder voorzitter
b) Voorzitter promotie en media
iv. 2019
a) competitieleider
b) Voorzitter
c. Vraagstelling Rik Bekaert
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i. 26 en 27 september is er geen competitie
ii. Op 13 februari mag gespeeld worden
iii. Op 14 februari zijn er geen wedstrijden omwille van de bekerfinale

5. Kalendervergadering
a. Samenkomst om 12.15 uur in Zedelgem
b. Briefing
c. Verdeling van de ballen
6. BRV
a. Nazicht samenwerkingsakkoord
b. Aanpassen van enkele zaken

7. Facturatie
a. Aanpassen namen naar officiële benaming van de club
8. Vergadering scheidsrechters
a. Gaat door op donderdag 3 september
9. To do
a. Bekers provinciale beach
i. Ophalen door Johan Van Riet
10. Mail Viv Roelens
a. Mail Luc Bourree besproken
11. Allerlei
a. Voorzitter
i. Goedkeuring commissies
ii. Werk maken voor uitnodiging commissieleden bijeenkomst
b. Onder voorzitter

c. Secretaris
i. Samenkomst met de voorzitter voor het op orde stellen website.
d. Scheidsrechters
i. Nationale jeugdkampioenschappen
a) Wordt geregeld
ii. Potentiele nationale scheidsrechter heeft afgehaakt
iii. 2de divisie heren
a) Zelfde regeling als verleden seizoen
iv. Opmaken nieuwe regeling scheidsrechters bonus
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v. Aanpassen statuut scheidsrechters

e. Competitie
i. Nazien om eindronden eventueel aan te passen
ii. Donderdag kampioenenviering recreatieve ploegen
f.

Promotie en media
i. Das-beurs
a) Alles geregeld

g. Financieel bestuurder
a) Onkostennota opmaken klachtencommissie voor Jumpers Middelkerke
12. Briefwisseling
a. Nihil
13. Volgende vergadering
a. Dinsdag 18 september 2015 om 19.30 uur

Eric Soete

Johan Van Riet

Verslag

Voorzitter KWVBV
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COMPETIELEIDING
EDDY DEGRAVE
ESENWEG 39
8600 DIKSMUIDE

051/50 44 66
eddy.degrave@telenet.be

_____________________________________________________________________________________________

AANBESTEDINGEN

Aanbestedingsvoorwaarden tot het inrichten van de Halve
Finale Beker van KWVBV (Dames) op zaterdag 27 februari
2016.

Deze halve finales bestaan uit tien jeugdwedstrijden en twee wedstrijden voor senioren.Het wedstrijdschema wordt
bepaald door de competitieleiding.
1. Toewijziging van de organisatie:
De organisatie wordt toegewezen door middel van een aanbesteding.Het bedrag mag niet lager zijn dan 250,00€.Ingeval er
geen kandidaten zijn, wordt de organisatie toevertrouwd aan de organisatiecommissie KWVBV.
Verzending gebeurt als volgt: in een gewone omslag geadresseerd aan Bekers van West-Vlaanderen – Aanbesteding en
gericht aan de verantwoordelijke POC/PCL – Eddy Degrave, Esenweg 39, 8600 Diksmuide.De zending moet binnen zijn vóór
5 oktober 2015.
Het aanbestedingsbedrag moet zich bevinden in een tweede gesloten omslag waarop aan de buitenzijde enkel deze
vermelding staat: “ Aanbesteding Halve Finale Beker Dames zaterdag 27 februari 2016”.
De aanbestedingen zullen publiek geopend worden op de eerst volgende Raad van Bestuur na de inschrijfdata.
Samen met het geboden bedrag van de aanbesteding, moet het adres van de zaal vermeld worden waar de kandidaat
inrichter de finales wil laten doorgaan.Dit wordt gestaafd met een attest dat de zaal vrij is op de dag van de organisatie.Ook
het merk en type van wedstrijdbal vermelden.
Ook met alle gegevens van de inrichtende club: stamnummer,naam voorzitter en secretaris.Dit ondertekend voor akkoord
met de vormvereisten en lasten door de voorzitter en secretaris van de club.Een deelnemer Halve Finalist kan eventueel
organisator zijn van de inrichting.
Betaling van de aanbesteding:
60% uiterlijk 30 dagen vóór de datum organisatie.
40% uiterlijk 15 dagen na datum organisatie
Deze bedragen zijn te storten op de rekening van de KWVBV. Bij niet-tijdige betaling wordt 10% verwijlintresten
aangerekend worden op de verschuldgde som.
Indien na toewijzing de organisatie niet doorgaat wordt een onkost van 50% van het aanbestedingsbedrag aangerekend.
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2.Algemene vormvereisten voor de Halve Finale Wedstrijden:
Sporthal:
Er moeten minstens drie terreinen aanwezig zijn in de sporthal die tenminste voldoen aan de homologatienormen voor
eerste provinciale heren.
Speelvelden moeten minstens één uur voor de eerste wedstrijden gebruiksklaar zijn.
Volgende accomodaties:
- Minimaal 150 zitplaatsen per jeugdwedstrijd
Minimaal 300 zitplaatsen per wedstrijd voor senioren
Tafel en zitplaatsen voor de pers tijdens seniorenmatchen voorzien van elektrische stroom en internet
Speelveld:
De nodige voorzieningen volgens het homologatiereglement
Beschikbare uitrusting:
Manometer
Hoogtemeter met centimeter aanduiding
Dweilen
Reserveset bestaande uit: net, antennes, tape,scorebord.
Een affiche met inlichtingen aan de ingang: Wedstrijdschema, kleedkamerverdeling voor ploegen en
scheidsrechters.
Voldoende kleedkamers voor spelers voorzien vannaamplaatje
Twee kleedkamers voor scheidsrechters die kunnen afgesloten worden.
Secretariaatsruimte voorzien van internet aansluiting
Lokaal voor het invullen van de wedstrijdbladen door de ploegen.( niet in het secretariaat)
EHBO Lokaal met nodige voorzieningen en aanwezige hulpverlener
Lijst met telefoonnummers van de hulpdiensten ( politie,dokter en kliniek)
Het nodige ijs voorzien in de nabijheid van het speelveld
Water in gesloten verpakking voor de ploegen
Voldoende sterke geluidsinstallatie
Officiele wedstrijdballen (6) en voldoende opwarmingsballen zelfde merk en type als wedstrijdballen(min 6/ ploeg)
Beschikbaar personeel:
Persoon voor opvang ploegen, scheidsrechters en verantwoordelijken
Persoon voor hulp secretariaat
Zaalverantwoordelijke
Bedieners scoreborden
Omroeper
EHBO team bestaande uit gebreveteerde hulpverleners
Inkom bij de senioren en jeugd
Ten laste van de organiserende club:
Opstellen programmaboekje(waarvan twee pagina’s gratis ter beschikking van de KWVBV)
Aanmaken inkomkaarten ( Inkom dagticket 2€ )
De nodige publiciteit maken
Aankondigen van de wedstrijden met ploegvoorstelling
Belegde broodjes en koffie voor de verantwoordelijke organisatie en scheidsrechters gedurende het ganse verloop
Aparte ruimte om ‘s middags warme maaltijd te nuttigen
Alle kosten voor zaal en bijkomende accommodat
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Kosten scheidsrechters Senioren ( matchvergoeding + verplaatsingskosten)
Inkomsten voor de organiserende club:
Reclame op panelen of boekje
Verkoop dranken en voeding buiten sportzaal
Tombola of andere actie buiten sportzaal
Inkomgelden 2€ dagticket ( zowel voor jeugd als senioren)
Gratis Inkom:
Scheidsrechters en officielen in bezit van een geldige lidkaart of scheidsrechterskaart
Jongeren beneden 16 jaar
Iedere Halve Finalistenploeg ontvangt maximum 15 toegangskaarten.Volgens ingeschreven personen op het
wedstrijdblad en ouder dan 16 jaar.
Organisatie KWVBV ( 10 toegangskaarten)
Ten laste van de Raad van Bestuur KWVBV vallen:
verplaatingskosten en wedstrijdvergoedingen van scheidrechters en markeerders voor jeugd
Dranken en maaltijden verantwoordelijken en scheidsrechters ( Dranken en warme maaltijd worden met op
datum gemaakte bonnen door de KWVBV na de organisatie verrekend)
Jeugd halve finales: toegang gratis.
Voorbeeld schema halve finales zaterdag drie terreinen
uur
9.00
11.00
13.30
15.30
18.00
20.00

Terrein 1
Eerste Halve finale
U11
Tweede Halve finale
U11
Eerste Halve finale
U19
Tweede Halve finale
U19
Eerste halve finale seniors
Tweede halve finale seniors

Terrein 2
Eerste Halve finale
U13
Tweede Halve finale
U13
Eerste Halve finale
U17
Tweede Halve finale
U17
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Terrein 3

Eerste Halve finale
U15
Tweede Halve finale
U15

Aanbestedingsvoorwaarden tot het inrichten van de Halve
Finale Beker van KWVBV (Heren) op zondag 28 februari
2016.
Deze halve finales bestaan uit tien jeugdwedstrijden en twee wedstrijden voor senioren.Het wedstrijdschema wordt
bepaald door de competitieleiding.
1.Toewijziging van de organisatie:
De organisatie wordt toegewezen door middel van een aanbesteding.Het bedrag mag niet lager zijn dan 250,00€.Ingeval er
geen kandidaten zijn, wordt de organisatie toevertrouwd aan de organisatiecommissie KWVBV.
Verzending gebeurt als volgt: in een gewone omslag geadresseerd aan Bekers van West-Vlaanderen – Aanbesteding en
gericht aan de verantwoordelijke POC/PCL – Eddy Degrave, Esenweg 39, 8600 Diksmuide.De zending moet binnen zijn vóór
5 oktober 2015.
Het aanbestedingsbedrag moet zich bevinden in een tweede gesloten omslag waarop aan de buitenzijde enkel deze
vermelding staat: “ Aanbesteding Halve Finale Beker Heren zondag 28 februari 2016”.
De aanbestedingen zullen publiek geopend worden op de eerst volgende Raad van Bestuur na de inschrijfdata.
Samen met het geboden bedrag van de aanbesteding, moet het adres van de zaal vermeld worden waar de kandidaat
inrichter de finales wil laten doorgaan.Dit wordt gestaafd met een attest dat de zaal vrij is op de dag van de organisatie.Ook
merk en type van wedstrijdbal vermelden.
Ook met alle gegevens van de inrichtende club: stamnummer,naam voorzitter en secretaris.Dit ondertekend voor akkoord
met de vormvereisten en lasten door de voorzitter en secretaris van de club.Een deelnemer Halve Finalist kan eventueel
organisator zijn van de inrichting.
Betaling van de aanbesteding:
60% uiterlijk 30 dagen vóór de datum organisatie.
40% uiterlijk 15 dagen na datum organisatie
Deze bedragen zijn te storten op de rekening van de KWVBV. Bij niet-tijdige betaling wordt 10% verwijlintresten
aangerekend worden op de verschuldgde som.
Indien na toewijzing de organisatie niet doorgaat wordt een onkost van 50% van het aanbestedingsbedrag aangerekend.
2.Algemene vormvereisten voor de Halve Finale Wedstrijden:
Sporthal:
Er moeten minstens vier terreinen aanwezig zijn in de sporthal die tenminste voldoen aan de homologatienormen voor
eerste provinciale heren.
Speelvelden moeten minstens één uur voor de eerste wedstrijden gebruiksklaar zijn.
Volgende accomodaties:
- Minimaal 150 zitplaatsen per jeugdwedstrijd
Minimaal 300 zitplaatsen per wedstrijd voor senioren
Tafel en zitplaatsen voor de pers tijdens seniorenmatchen voorzien van elektrische stroom en internet.
Speelveld:
De nodige voorzieningen volgens het homologatiereglement
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Beschikbare uitrusting:
Manometer
Hoogtemeter met centimeter aanduiding
Dweilen
Reserveset bestaande uit: net, antennes, tape,scorebord.
Een affiche met inlichtingen aan de ingang: Wedstrijdschema, kleedkamerverdeling voor ploegen en
scheidsrechters.
Voldoende kleedkamers voor spelers voorzien vannaamplaatje
Twee kleedkamers voor scheidsrechters die kunnen afgesloten worden.
Secretariaatsruimte voorzien van internet aansluiting
Lokaal voor het invullen van de wedstrijdbladen door de ploegen.( niet in het secretariaat)
EHBO Lokaal met nodige voorzieningen en aanwezige hulpverlener
Lijst met telefoonnummers van de hulpdiensten ( politie,dokter en kliniek)
Het nodige ijs voorzien in de nabijheid van het speelveld
Water in gesloten verpakking voor de ploegen
Voldoende sterke geluidsinstallatie
Wedstrijdballen (8) en opwarmingsballen voor de ploegen van hetzelfde merk en type als de wedstrijdballen (Min
6 per ploeg)
Beschikbaar personeel:
Persoon voor opvang ploegen, scheidsrechters en verantwoordelijken
Persoon voor hulp secretariaat
Zaalverantwoordelijke
Bedieners scoreborden
Omroeper
EHBO team bestaande uit gebreveteerde hulpverleners
Inkom bij de senioren en jeugd
Ten laste van de organiserende club:
Opstellen programmaboekje(waarvan twee pagina’s gratis ter beschikking van de KWVBV)
Aanmaken inkomkaarten ( Inkom 2€ dagticket)
De nodige publiciteit maken
Aankondigen van de wedstrijden met ploegvoorstelling
Belegde broodjes en koffie voor de verantwoordelijke organisatie en scheidsrechters gedurende het ganse verloop
Aparte ruimte om ‘s middags warme maaltijd te nuttigen
Alle kosten voor zaal en bijkomende accommodatie
Kosten scheidsrechter Senioren ( Matchvergoeding + verplaatsingskosten)
Inkomsten voor de organiserende club:
Reclame op panelen of boekje
Verkoop dranken en voeding buiten sportzaal
Tombola of andere actie buiten sportzaal
Inkomgelden 2€ ( dagticket voor jeugd en senioren)
Gratis Inkom:
Scheidsrechters en officielen in bezit van een geldige lidkaart of scheidsrechterskaart
Jongeren beneden 16 jaar
Iedere Halve Finalistenploeg ontvangt maximum 15 toegangskaarten.Volgens ingeschreven personen op het
wedstrijdblad en ouder dan 16 jaar.
Organisatie KWVBV ( 10 toegangskaarten)
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Ten laste van de Raad van Bestuur KWVBV vallen:
verplaatingskosten en wedstrijdvergoedingen van scheidrechters en markeerders voor jeugd
Dranken en maaltijden verantwoordelijken en scheidsrechters ( Dranken en warme maaltijd worden met op
datum gemaakte bonnen door de KWVBV na de organisatie verrekend)
Voorbeeld schema halve finales zondag vier terreinen
uur
9.15
11.00
13.30
16.00
18.00

Terrein 1
Terrein 2
Eerste Halve finale
Eerste Halve finale
U11
U13
Tweede Halve finale
Tweede Halve finale
U11
U13
Eerste Halve finale
Tweede Halve finale
U19
U19
Eerste halve finale seniors
Tweede halve finale seniors

Terrein 3

Terrein 4

Eerste Halve finale
U15
Eerste Halve finale
U17

Tweede Halve
U15
Tweede Halve finale
U17

Aanbestedingsvoorwaarden tot het inrichten van
jeugdbekerfinales KWVBV op Paaszaterdag 26 maart 2016.

Deze finales bestaan uit tien wedstrijden waarvan de volgorde bepaald wordt door de competitieleiding.
- Aanvangsuren zijn 10.00; 14.00; 16.00,18.00 en 20.00 uur
Volgende wedstrijden worden betwist :
- finale beker West-Vlaanderen , zowel jongens als meisjes, U11 – U13 – U15 – U17 – U19
1. Toewijzing van de organisatie :

De organisatie wordt toegewezen door middel van een aanbesteding. Het bedrag mag niet lager zijn dan 1.000,00 €.
Ingeval er geen kandidaten zijn, wordt de organisatie toevertrouwd aan de organisatiecommissie KWVBV.
Verzending gebeurt als volgt : in een gewone omslag geadresseerd aan Bekers van West-Vlaanderen – Aanbesteding en
gericht aan de verantwoordelijke POC / PCL – Degrave Eddy Esenweg 39 8600 Diksmuide. De zending moet binnen zijn vóór
5 oktober 2015.
Het aanbestedingsbedrag moet zich bevinden in een tweede gesloten omslag waarop op de buitenzijde enkel de
vermelding : “Aanbesteding jeugd bekerfinales Paaszaterdag 2016”
De aanbestedingen zullen publiek geopend worden op de eerst volgende Raad van Bestuur na de inschrijfdata.
Samen met het geboden bedrag van aanbesteding, moet het adres van de zaal vermeld worden waar de kandidaatinrichter de finales wil laten doorgaan.
Met een attest dit de zaal vrij is op de dag van de organistie.De inrichtende club zorgt ook voor de wedstrijdballen, daarom
wordt merk en type vermeldt bij de aanbesteding.
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Samen met alle gegevens van de inrichtende club: stamnummer, naam voorzitter en secretaris. Ondertekend voor akkoord
met de vormvereisten en lasten door de voorzitter en de secretaris van de club. Een finalist kan eventueel organisator zijn
van deze finales.
Betaling van de aanbesteding :
- 60% uiterlijk 30 dagen vóór datum organisatie.
- 40% uiterlijk 15 dagen na datum organisatie.
Deze bedragen zijn te storten op de rekening van het K.W.V.B.V. Bij niet-tijdige betaling zal 10 %
verwijlintresten aangerekend worden op de verschuldigde som.
Indien na toewijzing de organisatie niet doorgaat wordt een kost van 50% van het aanbestedingsbedrag aangerekend.
2. Algemene vormvereisten voor bekerfinales:
Sporthal:
Er moeten twee terreinen aanwezig zijn in de sporthal die tenminste voldoen aan de homologatienormen voor eerste
provinciale heren.
Speelvelden moeten minstens één uur voor de eerste wedstrijden gebruiksklaar zijn.Er mogen geen andere activiteiten
doorgaan tijdens deze finales.
Volgende accomodaties :
- Minimaal 200 zitplaatsen voor de toeschouwers per terrein
- Minimaal 20 VIP-plaatsen.
- Tafels en zitplaatsen voor de pers met elektrische voorziening en internet verbinding
Speelveld:

- twee spelersbanken
- voldoende water in gesloten plastiekverpakking voor spelers
- een scorebord met relevante naambordjes (+ reserve scorebord)
- een markeerderstafel met drie stoelen
- een scheidsrechtersplatform
- wedstrijdbladen en rotatiebriefjes
- strafstoelen
- afgebakende opwarmingszones
- netten zonder houten stokken
Beschikbare uitrusting:
- een manometer
- een hoogtemeter met centimeteraanduiding
- dweilen
- een affiche met nuttige inlichtingen aan de ingang
- voldoende kleedkamers voor de spelers voorzien van naamplaatjes
- een kleedkamer die kan afgesloten worden,bestemd voor de scheidsrechters
- een secretariaatsruimte
- een andere aparte ruimte voor het invullen van de wedstrijdbladen
- een afgeschermde plaats voor de trofeeën
- een E.H.B.O.-lokaal met de nodige hulpmiddelen en aanwezige hulpverlener
- een degelijke geluidsinstallatie op beide terreinen
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- het nodige ijs in de nabijheid van het speelveld (ijsbox)
- een tafel met serveerschaal voor de medailles
- water in gesloten plastiekverpakking voor de ploegen
- een lijst met telefoonnummers van de hulpdiensten (politie, dokter en kliniek van wacht).
- Wedstrijdballen (4) en opwarmingsballen van hetzelfde merk en type als de wedstrijdballen (min 6 per
ploeg)
Beschikbaar personeel:
- 1 persoon voor opvang ploegen, scheidsrechters en verantwoordelijken
- 1 persoon voor hulp tornooisecretariaat
- 1 zaalverantwoordelijke
- bedieners voor het scorebord
- personen aan de inkom (kaartenverkoop en controle)
- een omroeper
- een E.H.B.O-team met gediplomeerde hulpverlener
- verantwoordelijken voor de opvang van de ploegen
Ten laste van de organiserende club:
- opstellen van een programmaboekje (waarvan twee bladzijden gratis ter beschikking van het
K.W.V.B.V.)
- aanmaken van de inkomkaarten
- uitnodigingen aan de plaatselijke besturen,aan de prominenten, de commissie-verantwoordelijken K.W.V.B.V., aan de Raad van Bestuur van de V.V.B., aan de voorzitter van de sportraad of
sportafgevaardigde, enz.
- uitnodigen en sensibiliseren van de pers
- voeren van de nodige publiciteit
- verspreiden van affiches in diverse openbare gebouwen, sporthallen en scholen
- eventueel bebloeming en opsmuk van de sporthal
- plaatsen van wegaanduidingen naar de sporthal
- parkeergelegenheid voorzien voor scheidsrechters, ploegen en genodigden
- opvang van de ploegen
- verwelkoming en plaatsaanduiding van de genodigden
- voorstelling van de ploegen voor de wedstrijd
- belegde broodjes plus koffie voor de verantwoordelijken organisatie commissie en scheidsrechters
gedurende gans de organisatie
- Aparte ruimte om ‘s middags maaltijd te nuttigen voorzien.
- opstellen van een tafel met de trofeeën, op het speelveld in de nabijheid van het
net,onmiddellijk na het einde van iedere finalewedstrijd.
- alle kosten voor het gebruik van de zaal
- voeren van de nodige publiciteit in de lokale Pers
Inkomsten voor de organiserende club:
- reclamepanelen
- verkoop dranken en eventueel maaltijden
- tombola of stickerverkoop buiten de sportzaal
- eventueel reclameboekje, mits twee gratis voorbehouden bladzijden voor het K.W.V.B.V.
- verkoop van dranken buiten de sportzaal
- inkomgelden dagticket maximum 2 euro.
Gratis inkom:
- scheidsrechters en officiëlen in bezit van een geldige lidkaart of scheidsrechterskaart
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- jongeren beneden 16 jaar.
- iedere finalist ontvangt voor zijn aanwezige spelers en afgevaardigden gratis toegangskaarten max
15 volgens inschrijvingen op het wedstrijdblad.
- VIP genodigden uitgenodigd door de RVB KWVBV.
- Organisatie KWVBV 10 gratis toegangskaarten
Ten laste van de Raad van Bestuur KWVBV vallen :
- voorziening van de nodige trofeeën en / of bekers.
- verplaatsingskosten en de wedstrijdvergoedingen van de scheidsrechters en markeerders.
- dranken voor verantwoordelijken en scheidsrechters (maaltijden en dranken worden betaald
met bonnen van de Raad van Bestuur, die na de organisatie verrekend worden).

Aanbestedingsvoorwaarden tot het inrichten van
bekerfinales KWVBV op Paasmaandag 28 maart 2016.
Deze finales bestaan uit vier wedstrijden waarvan de volgorde bepaald wordt door de competitieleiding.
Aanvangsuren zijn 13.00; 15.00; 17.00 en 19.00 uur
Volgende wedstrijden worden betwist :
- finale beker West-Vlaanderen seniores dames en heren
- finale trofee Nationaal Divisie Heren
- finale trofee Jean Pierre Dehaene Dames
1. Toewijzing van de organisatie :
De organisatie wordt toegewezen door middel van een aanbesteding. Het bedrag mag niet lager zijn dan 2.500,00 €.
Ingeval er geen kandidaten zijn, wordt de organisatie toevertrouwd aan de organisatiecommissie KWVBV.
Verzending gebeurt als volgt : in een gewone omslag geadresseerd aan Bekers van West-Vlaanderen – Aanbesteding en
gericht aan de verantwoordelijke POC / PCL Degrave Eddy Esenweg 39 8600 Diksmuide. De zending moet binnen zijn vóór
5 oktober 2015.
Het aanbestedingsbedrag moet zich bevinden in een tweede gesloten omslag waarop op de buitenzijde enkel de
vermelding : “Aanbesteding bekerfinales Paasmaandag 2016”
De aanbestedingen zullen publiek geopend worden op de eerst volgende Raad van Bestuur na de inschrijfdata.
Samen met het geboden bedrag van aanbesteding, moet het adres van de zaal vermeld worden waar de kandidaatinrichter de finales wil laten doorgaan.
Met een attest dit de zaal vrij is op de dag van de organistie.Ook het merk en type van wedstrijdbal vermelden, deze
worden door de inrichtende club ter beschikking gesteld.
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Samen met alle gegevens van de inrichtende club: stamnummer, naam voorzitter en secretaris. Ondertekend voor akkoord
met de vormvereisten en lasten door de voorzitter en de secretaris van de club. Een finalist kan eventueel organisator zijn
van deze finales.
Betaling van de aanbesteding :
- 60% uiterlijk 30 dagen vóór datum organisatie.
- 40% uiterlijk 15 dagen na datum organisatie.
Deze bedragen zijn te storten op de rekening van het K.W.V.B.V. Bij niet-tijdige betaling zal 10 % verwijlintresten
aangerekend worden op de verschuldigde som.
Indien na toewijzing de organisatie niet doorgaat wordt een kost van 50% van het aanbestedingsbedrag aangerekend.
2. Algemene vormvereisten voor bekerfinales:
Sporthal:
Het terrein moet centraal in de sporthal gelegen zijn en tenminste voldoen aan de homologatienormen voor eerste
provinciale heren.
Speelveld moet minstens één uur voor de eerste wedstrijd gebruiksklaar zijn.
Volgende accomodaties :
- Minimaal 750 zitplaatsen voor de toeschouwers
- Minimaal 80 VIP-plaatsen.
- Ongeveer 50 zitplaatsen voor ploegen, welke nog moeten spelen of gespeeld hebben
- Tafels en zitplaatsen voor de pers voorzien van stroom en internet verbinding
Speelveld
- twee spelersbanken
- voldoende water in gesloten plastiekverpakking voor spelers
- een scorebord met relevante naambordjes (+ reserve scorebord)
- een markeerderstafel met drie stoelen
- een scheidsrechtersplatform
- wedstrijdbladen en rotatiebriefjes
- strafstoelen
- wisselbordjes (nrs 1 – 20)
- afgebakende opwarmingszones
- netten zonder houten stokken
Beschikbare uitrusting :
- een manometer
- een hoogtemeter met centimeteraanduiding
- 6 officiele wedstrijdballen
- 15 opwarmingsballen van hetzelfde merk en type als de wedstrijdballen
- dweilen
- een affiche met nuttige inlichtingen aan de ingang
- voldoende kleedkamers voor de spelers voorzien van naamplaatjes
- een kleedkamer die kan afgesloten worden,bestemd voor de scheidsrechters
- een secretariaatsruimte
- aparte ruimte voor het invullen van de wedstrijdbladen
- een afgeschermde plaats voor de trofeeën
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- een E.H.B.O.-lokaal met de nodige hulpmiddelen en aanwezige gediplomeerde hulpverlener
- een degelijke geluidsinstallatie
- het nodige ijs in de nabijheid van het speelveld (ijsbox)
- een tafel met serveerschaal voor de medailles
- water in gesloten plastiekverpakking voor de ploegen
- een lijst met telefoonnummers van de hulpdiensten (politie, dokter en kliniek van wacht).
Beschikbaar personeel:
- 1 persoon voor opvang ploegen, scheidsrechters en verantwoordelijken
- 1 persoon voor hulp tornooisecretariaat
- 1 zaalverantwoordelijke
- bedieners voor het scorebord
- 6 ballenrapers
- 2 vegers
- personen aan de inkom (kaartenverkoop en controle)
- een zaalverantwoordelijke
- een omroeper
- een E.H.B.O-team met gediplomeerde hulpverlener
- een kinesist
- verantwoordelijken voor de opvang van de ploegen (begeleiding, bij voorkeur één man of
vrouw per ploeg)
Ten laste van de organiserende club :
- opstellen van een programmaboekje (waarvan twee bladzijden gratis ter beschikking van het
K.W.V.B.V.)
- aanmaken van de inkomkaarten
- uitnodigingen aan de plaatselijke besturen,aan de prominenten, de commissie- verantwoor-delijken
K.W.V.B.V., aan de Raad van Bestuur van de V.V.B., aan de voorzitter van de sportraad of
sportafgevaardigde, enz.
- uitnodigen en sensibiliseren van de pers
- voeren van de nodige publiciteit
- verspreiden van affiches in diverse openbare gebouwen, sporthallen en scholen
- eventueel bebloeming en opsmuk van de sporthal
- plaatsen van wegaanduidingen naar de sporthal
- parkeergelegenheid voorzien voor scheidsrechters, ploegen en genodigden
- opvang van de ploegen
- verwelkoming en plaatsaanduiding van de genodigden
- voorstelling van de ploegen voor de wedstrijd
- voorzien in belegde 3 broodjes per man (15 personen per ploeg) aan te bieden na hun
wedstrijd in een afzonderlijk lokaal.
- Na iedere wedstrijd 2 broodjes + drankje voorzien voor scheidsrechters en markeerder
- belegde broodjes plus koffie voor de verantwoordelijken organisatie commissie na de derde
wedstrijd.
- Er worden 200 drankbonnen voor de VIP genodigden voorzien,deze worden door de KWVBV
aangemaakt en verdeeld.
- opstellen van een tafel met de trofeeën, op het speelveld in de nabijheid van het
net , onmiddellijk na het einde van iedere finalewedstrijd.
- alle kosten voor het gebruik van de zaal
- voeren van de nodige publiciteit in de lokale Pers
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Inkomsten voor de organiserende club:
- reclamepanelen
- verkoop dranken en eventueel maaltijden
- tombola of stickerverkoop buiten de sportzaal
- eventueel reclameboekje, mits twee gratis voorbehouden bladzijden voor het K.W.V.B.V.
- verkoop van dranken buiten de sportzaal
- inkomgelden dagticket maximum 6 euro
Gratis inkom:
- scheidsrechters en officiëlen in bezit van een geldige lidkaart of scheidsrechterskaart
- jongeren jonger dan 16 jaar.
- iedere finalist ontvangt voor zijn aanwezige spelers en afgevaardigden gratis toegangskaarten max 15.
-VIP genodigden uitgenodigd door de RVB KWVBV.
Ten laste van de Raad van Bestuur KWVBV vallen:
- voorziening van de nodige trofeeën en / of bekers.
- verplaatsingskosten en de wedstrijdvergoedingen van de scheidsrechters en markeerders.
- dranken voor verantwoordelijken en scheidsrechters (maaltijden en dranken worden betaald
met bonnen van de Raad van Bestuur, die na de organisatie verrekend worden).

Aanbestedingsvoorwaarden tot het inrichten van
jeugdeindronden,supercupjeugd en kampioenenviering
jeugd KWVBV op zaterdag 30 april 2016.

Aantal wedstrijden is afhankelijk van het aantal inschrijvingen. Het tornooi start normaal van 9.00 uur laatste wedstijden
vangen te laatste aan om 20.00 uur
Volgende wedstrijden worden betwist :
- Supercup jeugd, regionale eindronden en provinciale jeugd eindronden.
1. Toewijzing van de organisatie :
De organisatie wordt toegewezen door middel van een aanbesteding. Het bedrag mag niet lager zijn dan 500,00 €. Ingeval
er geen kandidaten zijn, wordt de organisatie toevertrouwd aan de organisatiecommissie KWVBV.
Verzending gebeurt als volgt : in een gewone omslag geadresseerd aan Eindronden van West-Vlaanderen – Aanbesteding
en gericht aan de verantwoordelijke POC / PCL Degrave Eddy Esenweg 39 8600 Diksmuide. De zending moet binnen zijn
vóór 5 oktober 2015.
Het aanbestedingsbedrag moet zich bevinden in een tweede gesloten omslag waarop op de buitenzijde enkel de
vermelding : “Aanbesteding jeugdeindronden 2016”
De aanbestedingen zullen publiek geopend worden op de eerst volgende Raad van Bestuur na de inschrijfdata.
Samen met het geboden bedrag van aanbesteding, moet het adres van de zaal vermeld worden waar de kandidaat-

17

inrichter de eindronden wil laten doorgaan. Met een attest dit de zaal vrij is op de dag van de organistie.Het type en merk
van wedstrijdballen vermelden.
Samen met alle gegevens van de inrichtende club: stamnummer, naam voorzitter en secretaris. Ondertekend voor akkoord
met de vormvereisten en lasten door de voorzitter en de secretaris van de club.
Betaling van de aanbesteding :
- 60% uiterlijk 30 dagen vóór datum organisatie.
- 40% uiterlijk 15 dagen na datum organisatie.
Deze bedragen zijn te storten op de rekening van het K.W.V.B.V. Bij niet-tijdige betaling zal 10 %
verwijlintresten aangerekend worden op de verschuldigde som.
Indien na toewijzing de organsatie niet doorgaat wordt een kost van 50% van het aanbestedingsbedrag aangerekend
2. Algemene vormvereisten voor eindronden:
Sporthal:
Er moeten zes terreinen aanwezig zijn in de sporthal die tenminste voldoen aan de homologatienormen voor derde
provinciale.
Speelvelden moeten minstens één uur voor de eerste wedstrijden gebruiksklaar zijn.
Volgende accomodaties :
- Minimaal 200 zitplaatsen voor de toeschouwers
- Ongeveer 20 VIP-plaatsen.
- Tafels en zitplaatsen voor de pers.
- Ruimte voor het huldigen van de kampioenen met geluidsinstallantie voor minium 250 man.Ook poduim
voorzien.
Speelveld:
- twee spelersbanken
- voldoende water in gesloten plastiekverpakking voor spelers
- een scorebord met relevante naambordjes (+ reserve scorebord)
- een markeerderstafel met drie stoelen
- een scheidsrechtersplatform
- wedstrijdbladen en rotatiebriefjes
- strafstoelen
- afgebakende opwarmingszones
Beschikbare uitrusting:
- een manometer
- een hoogtemeter met centimeteraanduiding
- dweilen
- een affiche met nuttige inlichtingen aan de ingang
- voldoende kleedkamers voor de spelers voorzien van naamplaatjes
- een kleedkamer die kan afgesloten worden,bestemd voor de scheidsrechters
- een secretariaatsruimte
- aparte ruimte voor invullen van de wedstrijdbladen
- een afgeschermde plaats voor de trofeeën
- een E.H.B.O.-lokaal met de nodige hulpmiddelen met aanwezige hulpverlener
- een degelijke geluidsinstallatie
- het nodige ijs in de nabijheid van het speelveld (ijsbox)
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- een tafel met serveerschaal voor de medailles
- water in gesloten plastiekverpakking voor de ploegen
- een lijst met telefoonnummers van de hulpdiensten (politie, dokter en kliniek van wacht).
- Wedstrijdballen (12)
Beschikbaar personeel :
- 1 persoon voor opvang ploegen, scheidsrechters en verantwoordelijken
- 1 persoon voor hulp tornooisecretariaat
- 1 zaalverantwoordelijke
- bedieners voor het scorebord
- personen aan de inkom (kaartenverkoop en controle)
- een omroeper
- een E.H.B.O-team met gediplomeerd hulpverlener
- een kinesist
- verantwoordelijken voor de opvang van de ploegen
• Ten laste van de organiserende club :
Ten laste van de club vallen :
- opstellen van een programmaboekje (waarvan twee bladzijden gratis ter beschikking van het
K.W.V.B.V.)
- aanmaken van de inkomkaarten
- uitnodigingen aan de plaatselijke besturen,aan de prominenten, de commissie-verantwoordelijken K.W.V.B.V., aan de Raad van Bestuur van de V.V.B., aan de voorzitter van de sportraad of
sportafgevaardigde, enz.
- uitnodigen en sensibiliseren van de pers
- voeren van de nodige publiciteit
- verspreiden van affiches in diverse openbare gebouwen, sporthallen en scholen
- eventueel bebloeming en opsmuk van de sporthal
- plaatsen van wegaanduidingen naar de sporthal
- parkeergelegenheid voorzien voor scheidsrechters, ploegen en genodigden
- opvang van de ploegen
- verwelkoming en plaatsaanduiding van de genodigden
- voorstelling van de ploegen voor de wedstrijd
- belegde broodjes plus koffie voor de verantwoordelijken organisatie commissie en scheidsrechters
- opstellen van een tafel met de trofeeën, op het speelveld in de nabijheid van het net , onmiddellijk na het einde van iedere finalewedstrijd.
- aparte ruimte om s’middags een maaltijd te nuttigen voorzien.
- alle kosten voor het gebruik van de zaal
- voeren van de nodige publiciteit in de lokale Pers
° Inkomsten voor de organiserende club :
- reclamepanelen
- verkoop dranken en eventueel maaltijden
- tombola of stickerverkoop buiten de sportzaal
- eventueel reclameboekje, mits twee gratis voorbehouden bladzijden voor het K.W.V.B.V.
- verkoop van dranken buiten de sportzaal
- inkomgelden dagticket maximum 2 euro.
Gratis inkom:
-scheidsrechters en officiëlen in bezit van een geldige lidkaart of scheidsrechterskaart
- jongeren jonger dan 16 jaar.
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- iedere finalist ontvangt voor zijn aanwezige spelers en afgevaardigden gratis toegangskaarten max
15 volgens inschrijvingen op het wedstrijdblad en ouder dan 16 j
-VIP genodigden uitgenodigd door de RVB KWVBV.
Ten laste van de Raad van Bestuur KWVBV vallen :
- voorziening van de nodige trofeeën en / of bekers.
- verplaatsingskosten en de wedstrijdvergoedingen van de scheidsrechters en markeerders.
- dranken voor verantwoordelijken en scheidsrechters (maaltijden en dranken worden betaald
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