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RAAD VAN BESTUUR 
 26 november 2015  19U30    Au Damier Roeselare 

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

Verontschuldigd: Norbert Verlinde    
  

2. Aanbestedingen VVB jeugdeindronden U-11 op 14 en 15 mei 2016 
a. Knack Roeselare   2020 € b. Volley Team Damme vzw  1302 €  

3. Goedkeuren verslagen a. Raad van bestuur 26/10/2015 i. Goedgekeurd b. Scheidsrechterscommissie 29/10/2015 i. Goedgekeurd c. Promotie en media 12/11/2015 i. Punt 4 besproken a) Davo Wevelgem die aanmerking heeft over het geven van punten voor speler/speelster van het jaar  b) Filip Rossel zal contact opnemen d. Competitie 29/10/2015 i. Goedgekeurd  
4. VVB a. VOORZITTER i. Willy Scherrens is verkozen tot gedelegeerd bestuurder voor de provincie bij het Euro Volleycentrum vzw ii. Er is een voorstel ingediend om een nieuwe naam aan te nemen voor de VVB a) Naamswijziging West-Vlaanderen wordt in beraad genomen iii. Het programma voor de aanduiding competitie en scheidsrechters is aangepast iv. Algemene vergadering a) Overlopen financieel verslag a. Geen opmerkingen v. Verkiezing financieel bestuurder a) Luc Declercq (Oost-Vlaanderen) is kandidaat a. Positief advies  

b. COMPETITIE i. Reglement VVB eindronden jeugd  a) Doorgenomen ii. Kalender volgend jaar  a) Doorgenomen en nota genomen dat wijzigingen nog kunnen voorkomen  
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c. PROMOTIE EN COMMUNICATIE i. Verslag doorgenomen  
d. JEUGD i. Eindronden senioren in Vilvoorde op 30/4/2016 en 1/5/2016 ii. Eindronden 2 tegen 2 in Machelen op 1/5/2016 iii. Vlaamse Jeugd Champions League a) Geëvalueerd iv. Jeugdsportfonds a) Doorgenomen v. Dag van de trainer zal maar om de 2 jaar plaatsvinden vi. Volley@school a) Reeds 55 clubs aangesloten vii. Conclaaf gaat door op 10 januari   

5. Opmaak wegwijs in het volleybal a. Verschillende documenten over het wegwijs worden in het volleybal samenbrengen onder 1 noemer i. Secretaris zoekt in de archieven   
6. Opstarten werkgroep competitiereglement a. Samenkomst op 8 december bij de voorzitter i. Eddy Degrave – Viv Roelens – Willy Scherrens en Johan Van Riet  
7. Beach a. Financieel overlopen en besproken b. Verantwoordelijke maakt een voorstel op voor volgend seizoen c. Op de vergadering van februari de voorzitter uitnodigen  
8. Evaluatie enquête 5e Focus & WTV-vriendjesdag a. 121 nieuwe aansluitingen  
9. Volleytour 2de fase  a. Voorbereiding gestart b. Kalendervergadering in januari  
10. Briefwisseling a. Mail Roepovo Poperinge i. Vraag in verband met de links van de clubs naar de website ii. Besproken maar voorlopig met andere pistes bezig hieromtrent  
11. Commissiewerking a. Voorzitter i. Verkiezingen volgend jaar a) In de komende maanden voorbereiden ii. Eddy Brouckaert ( krant van West-Vlaanderen) gaat op pensioen a) Johan Van Riet zal aanwezig zijn op het afscheidsfeest 
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b. Onder voorzitter i. Nihil  
c. Secretaris  i. Facturatie opmaken tegen eind van het jaar  
d. Scheidsrechters a) Geen regionale vergadering b) Vragenlijst zal worden opgestuurd naar de scheidsrechters c) Half januari bijeenkomst met de voorziene doelgroep  
e. Jeugd i. Nihil  
f. Competitie i. Vraag i.v.m. schorsing spelers a) Besproken en verwijzend hieromtrent naar het competitiereglement  
g. Promotie en media a) Meer foto’s op facebook plaatsen  
h. Financieel bestuurder a) nihil  

12. Volgende vergadering a. Dinsdag 22 december om 19.30 uur  
 

 
 

 
 

Eric Soete         Johan Van Riet 
Verslag         Voorzitter KWVBV  

 
      



 
7 

 

SCHEIDSRECHTERSCOMMISSIE 
 

     SCHERRENS WILLY   
    NIEUWSTRAAT 3                                                                               
    8340 MOERKERKE 

  
    050/50 08 24     

                     willy.scherrens@skynet.be 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 VERGADERING 
 VERGADERING PSC – 29.10.2015  
 Aanwezig :  Willy Scherrens – Jackie Ferla – Philippe Vangheluwe – Peter Creus                       Frans Beuselinck – Georges Luca – Didier Delvael Verontschuldigd : Dirk Vanoverberghe  1. Stand van zaken met de begeleidingen en waarnemingen. Herinnering aan de gemaakte afspraken inzake de werkwijze. Philippe zorgt voor de communicatie van alle verslagen naar Georges die ze dan overmaakt aan de betrokken scheidsrechters. De nieuwe lichting trekt zich goed uit de slag en levert potentieel hoogwaardige scheidsrechters op.  2. Brainstorming rond de directe uitbetaling van de verplaatsingskosten. Verschillende scenario’s worden overlopen en geëvalueerd. Voorlopig wordt de huidige regeling aangehouden. Er wordt van de scheidsrechters wel verwacht dat de onkostenbriefjes volledig worden ingevuld en ondertekend voor ontvangst. De PSC blijft alert voor de juistheid van de aangerekende bedragen. Anderzijds mogen er ook geen voorbarige conclusies getrokken worden op basis van allerhande routeplanners. Deze houden geen rekening met omleidingen (waar niet?) en andere opdrachten van een scheidsrechter.  3. Begeleiding van de volgende stap in de scheidsrechtersloopbaan : overgang van jeugd naar seniors en optreden als tweede scheidsrechter. Er wordt een specifieke samenkomst op uitnodiging voorzien voor de scheidsrechters die in aanmerking komen. Selectie op basis van de ontvangen waarnemingsverslagen. Kandidaat-tweede scheidsrechters worden opgeleid tijdens Volley Event of uitzonderlijk meegestuurd met een ervaren collega.  4. De huidige formule van de “regionale vergaderingen” schenkt geen voldoening. Voor dit seizoen wordt als volgt gewerkt : - Voor alle scheidsrechters een “on-line” test die verplicht moet ingevuld worden - Een vergadering in de loop van januari 2016 met de kandidaten die overgaan naar de seniors en nieuwe tweede scheidsrechters. Deze groep wordt persoonlijk uitgenodigd. -  5. Bespreking van enkele recente gemelde voorvallen. De nodige concrete maatregelen en opvolging worden voorzien.  
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6. Discussie over het beste inschrijvingsmoment voor volgend seizoen : de verschillende visies worden naar voor gebracht.  7. Losse punten : - Sr Lotte VANDENBEMDEN haakt af - Sr Nel VANDENBROUCKE vervoegt terug het kader - Afzeggingen lopen op het gebruikelijke ritme : dikwijls dezelfde namen die terugkeren - Persoonlijke kalender is aangepast : beter leesbaar en chronologisch - Boetes zijn toegepast voor de eerste twee maanden : vooral afzeggingen - Assistentie in divisiereeks verloopt positief - Studenten hebben hun examenverlof tijdig aangevraagd  Volgende vergadering : 17.12.2015 om 19.30 uur in Torhout  
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PROMOTIE & MEDIA 
 
FILIP ROSSEL            
STENENSTRAAT 39                    
8400 OOSTENDE  
 
0476/27 54 17    
filip.rossel@skynet.be 
_____________________________________________________________________________________________ 
  

 
 

 
 

PLOEG IN DE KIJKER  
   W 0597   VBC SINT JORIS    

 
Secretaris Rita Vansteenhuyse stelde ons haar club VBC Sint Joris voor. 
 
Historiek. 
In het begin van de jaren zeventig werd in Sint-Joris-ten-Distel een clubje van vrienden opgericht dat 
“aan volleybal” zou gaan doen. Een sporthal was een begrip dat nog moest uitgevonden worden, dus 
werd er gespeeld (en eventueel wat getraind) in open lucht, op een pleintje voor de kerk.  
In 1972 kwam de grote fusie van gemeenten, en werden Sint-Joris, Beernem en Oedelem 
deelgemeenten van Groot Beernem. Beernem kreeg een zwembad, Oedelem kreeg sporthal “Den 
Akker”, en Sint-Joris kreeg …?  

Ploeg in de kijker 
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In de nieuwe sporthal was volley direct één van de meest succesrijke sporten: elke socio-culturele 
vereniging die zichzelf respecteerde richtte een amateurploegje op. Ook door de gemeente werd 
volley volop gepromoot, onder andere door het inrichten van het succesvolle Kerst-tornooi. 
Het was dan ook logisch dat VBC verhuisde van zijn kerkpleintje naar “Den Akker”. Er werd aangesloten 
bij de Federatie, er werd een bestuur opgericht, er werd “echt” getraind, en “echte” competitie 
gespeeld! De tandem Hans Raes – Ludo Van Steenhuyse als voorzitter en secretaris, samen met nog 
een aantal medewerkers vormden het bestuur dat met vallen en opstaan de nieuwe ploeg gedurende 
decennia leidde. 
Echtgenotes, vriendinnen, en sympathisanten van spelers begonnen echter eveneens interesse te 
tonen voor volleybal, zodat in 1980 besloten werd een damesploeg op te richten. Rita Vansteenhuyse 
werd de eerste vertegenwoordigster van de dames in het uitgebreide bestuur. Ook werd in de 
daaropvolgende jaren gestart met jeugdopleiding en –competitie. Dit bleek erg lonend te zijn voor het 
niveau van zowel heren- als damesploegen: éénzelfde kern van jeugdspelers doorliep bijvoorbeeld met 
succes de verschillende reeksen tot en met promotie naar 1e provinciale! 
Na een periode van hoogconjunctuur volgt onvermijdelijk een minder succesvolle tijd. De visie voor de 
toekomst bleek niet parallel te lopen voor de herenploeg enerzijds en damesploeg anderzijds. In 1990 
besloten de heren daarom hun eigen weg te volgen, en verlieten ze VBC Sint-Joris om te starten met 
een nieuw stamnummer en nieuwe naam: VCB De Beerlanders.  
Ook in het overblijvend bestuur van VBC Sint-Joris was een zekere moeheid te merken, zodat een 
grondige vernieuwing ook hier aan de orde was. Eén van de motoren van deze doorstart was 
ongetwijfeld Erik Dedeyne, die met zijn kennis en contacten bij de bond van onschatbare waarde was 
voor de club.  
Er volgden stabiele jaren met wisselende voorzitters maar de basis zat goed. We hadden twee 
damesploegen in eerste en derde provinciale, later in tweede en vierde provinciale. De jeugd werd 
goed uitgebouwd en we startten een balschool op. De ploeg van de dames die in tweede provinciale 
aantrad kon na jaren meedraaien in de top hun prestaties verzilveren door in het seizoen van 2011-
2012 kampioen te spelen in hun reeks en te promoveren.  
Helaas ging het met het speelstersaantal achteruit en konden we het jaar daarop geen volledige ploeg 
meer samenstellen. We doekten met pijn in het hart de eerste damesploeg op. De overgebleven 
speelsters vonden het ook zeer spijtig en een groot aantal van hen heeft nog steeds een rol in onze 
huidige club.  
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Foto : 4de provinciale dames. 
Dit seizoen heeft VBC Sint-Joris nog steeds de ploeg in 4de provinciale met al enkele jaren een zo goed 
als ongewijzigde kern. Met nieuwe aanwinst trainer Geert Tas proberen we een nieuwe wind in de 
ploeg te blazen. 
Veel energie wordt er met de club in de jeugdwerking gestoken met als doel over enkele jaren weer 
een ploeg in 3de provinciale te hebben. Dat het volleybal leeft in België, merken we bij de grote stijging 
van het ledenaantal bij de jeugd. 
Naast onze damesploeg in vierde provinciale telt VBC Sint Joris nog een aantal jeugdploegen: U17 
(trainer-coach Alexander Vlahovic), U15 (trainer-coach Tamara Steyaert), U13 (trainer-coach Griet 
Damme, 2B (trainer –coach Jonas Tanghe)en 2.0 (trainer-coach Celine Gailliaert). 

 
Foto : U17 meisjes. 
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Foto : U15 meisjes. 
 

 
Foto : U13 meisjes. 
We halen onze financiële middelen uit lidgelden, subsidie van de gemeente, maar ook  sponsorgelden 
maken een groot deel uit van onze inkomsten. 
Daarnaast houden wij ook een spaghettimiddag ten voordele van de vereniging, waar telkenjare veel 
volk op afkomt. En tijdens de wedstrijden baten wij de cafetaria van de sportzaal uit die in nog extra 
middelen resulteert. 
VBC vandaag. 
Het huidige bestuur van VBC ziet er als volgt uit: 
- Voorzitter is sedert 2013 Dirk Hautekeete , die zijn sporen verdiend heeft met de  
   uitbating van “De Kijkuit”. 
- Secretaris Rita Vansteenhuyse, die in 2008 de ploeg opnieuw kwam versterken als   
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  jeugdverantwoordelijke, en sedert 2013 het secretariaat op zich neemt. 
- Penningmeester An Cornelis  
- Jeugdverantwoordelijke: Jonas Tanghe 
- Lid en trainer U13 Griet Damme 
- Lid en trainer 2.0 Celine Gailliaert 
- Lid en ouder speelster Sabine Guidé 
- Lid en ouder speelster Sonia Hoedt 
- Lid en ouder speelster Krista Brengman 
 

 
Foto : Sportline 2.b meisjes. 

 
Foto : Sportline 2.0 meisjes. 
 
                         (Filip Rossel) 
 

 


