Westvolley: tijdschrift van KWVBV vzw.
Koninklijk West-Vlaams Volleybalverbond
Hoofd- en eindredactie / lay-out:
Soete Eric
Capucienenstraat 134
8900 Ieper
Tel: 057/36.31.12
GSM:0476/42 50 90
e-mail: eric@kwvbv
URL KWVBV http://www.kwvbv.be
Wijzigingen : via secretariaat
overname teksten: enkel na toestemming redactie
V.U. Eric Soete, Capucienenstraat 134, 8900 Ieper
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Statutaire Algemene Vergadering KWVBV vzw
UITNODIGING:
De statutaire Algemene vergadering, waartoe alle clubs, aangesloten bij het KWVBV vzw, uitgenodigd zijn, zal
doorgaan op :woensdag 23 maart 2016 om 20 uur in de ‘Groene Meersen te Zedelgem.
Dagorde:
01. Aanmelden + controle van de volmachten. (vanaf 19.15 uur)
Indien u een andere dan uw eigen club vertegenwoordigt, is een geschreven volmacht vereist.
02. Openingswoord door de voorzitter
03. Uitleg over het polyvalent programma voor volleybalclubs door ‘Peepl’

Peepl is een polyvalent programma die voor alles en nog wat kan gebruikt worden in een club.
Ledenbeheer, administratie, organisatie, communicatie, beheer van de clubsite en veel meer.

04. Thesaurie
 Verslag jaarrekening 2015
 Balans op 31/12/2015
 Verlies- en winstrekening 2015
 Goedkeuring van de jaarrekening 2015
 Begroting 2016
 Goedkeuring van de begroting 2016
 Kwijting aan de bestuurders
05. Schriftelijke voorstellen:
a) uitgaande van de clubs
nihil
b) uitgaande van de Raad van Bestuur
nihil
06. Vraagstelling

Schriftelijk af te geven voor de vergadering

07. Uitleg over de verdeling van de jeugdprijzen
08. Slotwoord door de voorzitter

Wij vestigen er uw aandacht op dat de afwezigheid op, of het vroegtijdig verlaten van, de Algemene Vergadering bestraft wordt met de
voorziene boete.

Namens het KWVBV vzw
Johan Van Riet
Voorzitter

Eric Soete
Secretaris

3

SECRETARIAAT

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

_____________________________________________________________________________________________

RAAD VAN BESTUUR
18 februari 2016

19u30

Au Damier Roeselare

1. Aanwezig:

Johan Van Riet – Johan Callens - Eric Soete (tot 21u) - Willy Scherrens – Eddy
Degrave - Filip Rossel - Norbert Verlinde
Verontschuldigd : Viv Roelens.

2. Goedkeuren verslagen
a. Raad van bestuur 28/01/2016 : goedgekeurd.
b. Promotie & Media 29/01/2016 : goedgekeurd.
c. Competitie 21/01/2016 : goedgekeurd.
3. Voorstel tot hervorming juridisch reglement door de verantwoordelijken van de werkgroep VVB :
Toon Sorgeloos & Joris Verstraeten : zeer uitgebreide toelichting. Nodige stappen ondernemen om
tegen juni in orde te brengen. Onze documenten moeten worden aangepast.
4. Begroting en jaarrekening : details inventaris ontbreken nog.
5. Algemene vergadering op woe. 23 maart 2016 om 20u in Zedelgem.
Eric zal zo vlug mogelijk uitnodiging versturen naar clubs.
6. IPJOT: secretaris maakt de facturen op.
7. Infogids (het vroegere kalenderboekje) : Eric, Eddy & Filip zaten samen hierover.
Inhoud : o.a. Clubinfo, Zalen, Reglementen, Recreatief, Leden- en clubadministratie, Verzekering,
Promotie, Recruteringsmethodes, Omgaan met pers, Hoe scheidsrechter worden.
8. Briefwisseling : Feest van de provincie W-Vl. voor de sportlaureaten (Plopsaland De Panne) op woe. 2
maart 2016 : Eddy zal vermoedelijk gaan.
9. Allerlei.
 Halve finales beker weekend 27 en 28 februari in Roeselare en Torhout.
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Financieel bestuurder : alle facturen van 2014 en 2015 zijn betaald.
Voorschotten halve finales betaald.
VIS-clinic : nog één factuur opmaken.
Jeugdwedstrijdbladen moeten besteld worden.
Iemand wil een link op onze site plaatsen : internetwinkel www.beslist.be : prijs gevraagd : 50
euro per maand ?
Gelukwensen met de winst in de Belgische bekerfinale door Knack Roeselare.

10. Volgende vergadering
Donderdag 17 maart 2016 om 19u30 in Damier (Roeselare).

Filip Rossel
Verslag

Johan Van Riet
Voorzitter KWVBV
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COMPETIELEIDING
EDDY DEGRAVE
ESENWEG 39
8600 DIKSMUIDE

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

_____________________________________________________________________________________________

VERGADERING

Vergadering pcl 29 oktober 2015 in 't Paviljoentje Torhout
Aanwezig : Eddy Degrave, Peter Debaere,Jose Maes,Johan Cardon
verontschuldigd is: Hans De Pauw
1,Vorig verslag wordt goedgekeurd. Opgelet: aanpassing vergaderdata: 26 11 2015 wordt 10 12 2015(wegens
rvb van Eddy) 07 01 2016 wordt 21 01 2016(budgettaire redenen)
2,Toegekende organisaties
2,1 Halve finales beker dames en meisjes 27 02 2016 is toegekend aan Knack Roeselare voor de prijs van 495,00
euro. De andere kandidaten waren: Volley De Haan en Packo Zedelgem.
2,2 idem 2,1 voor heren en jongens op 28 02 2016 is toegekend aan Rembert Torhout voor 840,00 euro. De
andere kandidaten: Volley Team Kortrijk , Knack Roeselare.
2,3 Jeugdbekerfinales op 26 03 2016 is toegekend aan Knack Roeselare voor de prijs van 2 999,00 euro. De
andere kandidaten: Packo Zedelgem en Knack Roeselare.
2,4 Bekerfinales senioren op 28 03 2016(paasmaandag) is toegekend aan Rembert Torhout voor de prijs van 7
011,47 euro. Andere kandidaat was Knack Roeselare.
2,5 Jeugdeindronden op 30 04 2016 is toegekend aan Alfa Solutions Tievolley Tielt voor de prijs van 862,00 euro.
Geen andere kandidaten.
Voorlopig loopt er nog een aanbesteding voor de jeugdeindronden U11 VVB die doorgaat op 14-15 05 2016. De
RVB zal de toewijzing beslissen op 26 11 2016.
3,Beker. Als er een wijziging gebeurt, dienen de verantwoordelijke van de SR's zo snel als mogelijk verwittigd te
worden.(Johan Callens en Willy Scherrens). Aandacht voor artikel 6.A uit het kompetitiereglement Dit punt
wordt op de volgende vergadering hernomen in aanwezigheid van Hans.
Bekertrekking Seniors kwartfinales en halve finales zowel dames als heren in Zedelgem 't Paviljoentje op vrijdag
13 11 2015 om 20 h.
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De vergadering gaat er van uit dat Hans het nodige zal doen…
4, Wedstrijdwijzigingen: alles loopt volgens Johan.
5,Wedstrijdbladen. Het software en hardware gedeelte dient voor Frans dringend in orde gebracht te worden(
t.a.v. Johan Van Riet) . De wedstrijdnummers van Derde Heren leveren enige problemen op .
Een rapport betreffende de eerste twee volledige kompetitieweekends wordt grondig besproken(zie bijlage).
Het rapport zal op de eerst volgende raad van bestuur geagendeerd worden.Zie bijlage 1
6 Plus één statuut. Tot op heden zijn er 146 goedgekeurde +1 statuten.
7.Aanpassingen lay-out kompetitiereglement
Een kat vindt er zijn jongen niet in terug. Voorgesteld wordt om een splitsing door te voeren tussen
beker en competitie. Ook telkens uitsplitsing in jeugd en senioren. Boetelijst en administratieve kosten blijven
afzonderlijk.Zie bijlage 2
Suggesties: lijst met afkortingen;lijst met definities(vb.: afdeling), lijst met trefwoorden en
gedetailleerde inhoudstabel.
Bedoeling is dat het aangepaste kompetitiereglement ok is tegen eind maart 2016.
8.Varia
8.1 Voor te leggen documenten om te kunnen spelen. Iedereen mag spelen als men zijn identiteit kan
bewijzen(artikel 17 uit het kompetitiereglement). Nadien volgen de controllers.
8,2 Het wedstrijdblad(kopie) wordt aan Eddy overhandigd: een ploeg heeft drie +1 statuut spelers opgesteld . In
de betreffende wedstrijd( U13) mocht slechts één speler gelijktijdig opgesteld worden.
8,3 Frans zal de opmerkingen ivm seniorenwedstrijdbladen en beloftenwedstrijdbladen uitsplitsen.
8.4...
De vergadering eindigt officieel om 22h23.
De verslaggever aangeduid bij algemene concensus.
Frans
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BIJLAGE 1:
Uiterst belangrijke mededeling vanwege de controllers van de wedstrijdbladen. Kommissie Provinciale
Kompetitieleiding(PCL))
Aan allen wie het aanbelangt!!!(scheidsrechters, coaches, kapiteins, terreinafgevaardigden,markeerders,andere
officials, spelers en speelsters,enz...)
In onderstaande tabel vindt U de samengevoegde resultaten van de controle van alle wedstrijdbladen
van twee volledige kompetitieweekends(week 19-20/09 en week 10-11/10).

niveau
2.0/2.B

Zonder
%
vaststelling
en

totaal

%

% per
niveau

56

28

44

64

100

11

seniors(bel 107
often+hoof
dwedstrijd)

49

113

51

220

100

40

61

45

39

114

100

beloften

36

68

64

106

100

jeugd

36

Met
%
vaststelling
en

196

hoofdweds 69
trijd
totaal

38

339

71

60

81

222

29

40

277

561

100

100

49

100

De analyse van de tabel levert volgende vaststellingen op:
-De verdeling van het aantal wedstrijdbladen per niveau is als volgt(zie laatste kolom in de tabel):
-11% voor 2.O/2.B
-49% voor de jeugd
-40% voor de seniors
-Het % wedstrijdbladen zonder opmerkingen bedraagt(zie derde kolom in de tabel);
-56 voor de 2.O/2.B;
-71 voor de jeugd;
-49 voor de seniors.
Meer dan de helft van de seniorswedstrijdbladen zijn dus niet in orde. Dit is een onrustwekkend hoog
aantal en onaanvaardbaar.
– Het % wedstrijdbladen dat dus niet volledig in orde is bedraagt(zie vijfde kolom in de tabel):
-44 voor de 2.O/2.B;
-29 voor de jeugd;
-51 voor de seniors.
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-Er is dus nog heel wat werk aan de winkel: het aantal wedstrijdbladen zonder opmerkingen moet dus drastisch
naar omhoog.
Nu volgt een opsomming van de belangrijkste opmerkingen per niveau.
1. Belangrijkste opmerkingen wat de controle van de wedstrijdbladen van niveau 2.O/2.B betreft( in volgorde
van meest voorkomend):
-het vakje scheidsrechter(naam+handtekening) zowel van de thuisploeg als van de bezoekers is niet
ingevuld;
-vakje verantwoordelijke is niet ingevuld(naam ,vergunningnummer en handtekening).
2,Belangrijkste opmerkingen wat de controle van de wedstrijdbladen van de jeugd betreft( in volgorde van
meest voorkomend):
-resultatentabel verkeerd:
-onvolledig ingevuld;
-verkeerde berekeningen;
-code spelerslijsten niet vermeld;
-ontbrekende handtekeningen.
3,Belangrijkste opmerkingen wat de controle van de wedstrijdbladen van de seniors betreft( in volgorde van
meest voorkomend):
-resultatentabel verkeerd;
-onvolledig ingevuld;
-verkeerde berekeningen.
-ontbrekende handtekeningen(vooral maar niet uitsluitend het wedstrijdblad van de beloften), zowel de
scheidsrechter als de markeerder, als de kapiteins als de coaches als de terreinafgevaardigde);
-basisspeler omcirkeld in plaats van de wisselspeler. De regel is:als de basisspeler terug in het speelveld komt,
dan wordt het truinummer van de wisselspeler omcirkeld en niet het nummer van de basisspeler.
-setstand niet ingevuld bij wissel;
-codes spelerslijsten niet ingevuld;
-in resultatentabel G ingevuld in plaats van cijfer 1 voor de ploeg die de set gewonnen heeft;
-niet drie minuten tussen de sets in aanmerking genomen(soms 2', 4', 5' en 6') Gevolg: resultatentabel klopt
niet.
-strafpunt niet omcirkeld en of niet het juiste punt omcirkeld.Regel: het punt dat de ploeg krijgt omdat de
andere ploeg een rode kaart gekregen heeft wordt omcirkeld.
-voorgift niet goed aangeduid. Regel:de punten die een ploeg als voorgift krijgt worden rechthoekig omlijnd. Er
hoeft vervolgens niets meer in het vak opmerkingen geschreven te worden.
-onmogelijkheden(anekdotisch):
-set eindigt vroeger dan hij begonnen is;
-de wedstrijd duurt bvb 21h33min(bedoeling is uiteraard dit tijdstip als einde van de wedstrijd aan te
geven)
-vervalste handtekeningen!!!;
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-uitslagen verkeerd ingevuld.
De hoofdwedstrijdbladen vertonen minder onvolkomenheden dan de reservewedstrijdbladen(45% met
opmerkingen voor het wedstrijdblad van de hoofdwedstrijd en 62% met opmerkingen voor het blad van de
beloften). Wellicht speelt hier het effect dat er voor de hoofdwedstrijden officiële aangeduide scheidsrechters
zijn.
Ik dring er sterk op aan om het wedstrijdblad juist in te vullen. Juist invullen is niet meer vermoeiend
dan verkeerd invullen. Bovendien geeft het voor iedereen een goed gevoel als het wedstrijdblad korrekt is
ingevuld en kan men zo op een gemakkelijke en goedkope manier de boetes ontlopen. Niemand krijgt graag een
boete.
Hoe ziet de kontrole van de wedstrijdbladen er uit in de toekomst?
Eerst en vooral is het onbegonnen werk om 12 uur te besteden aan de grondige kontrole van alle
wedstrijdbladen van een volledig kompetitieweekend.
In de toekomst worden er gerichte kontroles uitgevoerd(bvb):
-op alle handtekeningen;
-op de codes van de spelerslijsten;
-op de juistheid van de resultatentabel;
-op de juistheid van het invullen van de sanctieschaal en zijn inherente gevolgen;
–…
Vanaf de terugronde worden alle onvolkomenheden vastgesteld bij de kontrole van de wedstrijdbladen
met de voorziene boete beloond.
Het heel goede nieuws is dat men deze boetes volkomen kan ontlopen mits het korrekt invullen van het
wedstrijdblad, en dit is echt een kleine moeite.
DE controllers
José Maes en Frans Gevaert
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BIJLAGE 2
Ontwerp voorzitter van de PCL(commissie provinciale competitieleiding) betreffende de hervorming van de
layout van het competitiereglement.
Hoofdpunten:
1,Kampioenschap
1,1Algemeen
1,2Senioren
1,3Jeugd
1,4Volleytoer
1,5Wedstrijden
1,6Accomodatie en benodigdheden
1,7Spelersuitrusting
1,8Wedstrijdleiding
1,9Wangedrag
1,10Protocol voor uitstellen wedstrijden
2,Bekercompetities
3,Boetelijst en administratieve kosten
4,Jaarkalender
5,Gegevens Clubs
5,1 Stamnummer +naam
5,2Website
5,3 Contactgegevens
5,3,1 Voorzitter
5,3,2 Secretaris
5,3,3Sportzalen
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PCL-POC op donderdag 21-01-2016 te Torhout
Aanwezig : Eddy Degrave, Peter Debaere, Johan Cardon, José Maes, Hans De Pauw, Frans
Gevaert
Verontschuldigd : geen
Verslaggever : Hans De Pauw
1. Verslag van de vorige vergadering
Er zijn geen opmerkingen te noteren.
2. Vastleggen aanwezigheden komende organisaties
Volgende commissieleden zullen aanwezig zijn op :
Zaterdag 27-02-2016 : Eddy, Peter, Johan, José
Zondag 28-02-2016 : Eddy, Johan, Frans
Zaterdag 26-03-2016 : Eddy, Johan, José, Frans, Peter, Hans (VM)
Maandag 28-03-2016 : vanaf 11u Hans en Johan, de andere sluiten aan in de namiddag
Zaterdag 30-04-2016 : wordt nog vastgelegd
14-15 mei 2016 : wordt nog vastgelegd
3. Het competitiereglement
Eddy Degrave, Johan Van Riet en Willy Scherrens hebben zich samen al gebogen over het
competitiereglement. De bedoeling is niet om alles te herschrijven, maar om eindelijk eens alle
artikels die bij elkaar horen te groeperen zodat alles duidelijk(er) terug is te vinden. Indien de
commissieleden aanbevelingen hebben, dan mogen ze die doorgeven.
4. De controllers (administratieve kosten)
Er werd een zeer grondige controle uitgevoerd op alle wedstrijdbladen van twee volledige
competitieweekends nl. 19-20 september 2015 en 10-11 oktober 2015. Er blijkt toch een
onrustwekkend aantal fouten te worden gemaakt nl. 44 % niet volledig in orde bij 2.0 en 2.B,
29 % onvolledig bij jeugd, 64 % foutief bij beloften en 39 % bij de hoofdwedstrijd seniors. Niet
enkel lichte fouten, maar ook wat ernstiger tekorten zoals handtekeningen die ontbreken,
setstanden bij wissels niet ingevuld, resultatentabel foutief, …
De administratieve kost WV12bis wordt ter info gepubliceerd tot eind februari 2016, zo worden
de clubs op de hoogte gesteld van de fouten maar zijn er nog geen financiële consequenties.
Vanaf 29 februari 2016 wordt de kost WV12bis wel gefactureerd.
Vanuit onze commissie komt het voorstel om een markeerderscursus in te richten voor huidige
en toekomstige markeerders en ook scheidsrechters. Deze cursus zou moeten plaatsvinden in
het begin van het volgende competitiejaar.
5. Plus 1-statuut
Naar aanleiding van een email wordt een controle uitgevoerd op een wedstrijdblad van de U15
regionaal C. Eén ploeg heeft een geldig plus 1-statuut, de andere ploeg heeft geen plus 1statuut maar heeft wel een speelster opgesteld uit een hogere leeftijdscategorie. Er wordt
onderzocht of dit een éénmalige gebeurtenis was (dan moet dit worden genoteerd in het vak
opmerkingen en dan moet die ploeg voor die speelster een plus 1-statuut aanvragen).
Wanneer vastgesteld wordt dat een plusstatuut ingevuld wordt op het WSB, dan wordt bij deze
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ploeg het (+) teken aangeduid op de kalender van de website.Waardoor deze ploeg het
plustatuut verkrijgt.
6. Bekerwedstrijden
De bekercompetitie nadert stilaan de apotheose met de halve finales en de finales. Op zich
weinig problemen, behalve het feit dat het moeilijk wordt voor ploegen in de beker Dehaene en
beker Nationaal/Divisie om de wedstrijden af te werken. De VVB-competitie heeft voorrang,
sommige ploegen treden nog aan in de Vlaamse Beker en er is het gegeven dat er reeksen
van 13 of 14 ploegen zijn waardoor alle weekends vol zitten.
Er waren dit seizoen ook meer forfaits te betreuren dan anders.
7. Wedstrijdwijzigingen
De vaststelling blijft helaas dat er nog heel wat wijzigingen laattijdig worden aangevraagd, met
als gevolg dat enkele aanvragen werden geweigerd. Jammer voor de late aanvragers, maar
het blijkt de enige manier om dergelijk fenomeen uit te roeien.
Wegens het IPJOT werden een aantal late aanvragen toch goedgekeurd.
8. Varia
8.1 Inschrijvingen komende competitie
Voor het volgende seizoen is er een voorstel om de inschrijvingen te laten verlopen via de
clubadministratie van de VVB en dus niet meer per provincie. De uitwerking van dit voorstel is
al in een eindfase.
8.2 Competitie 2.0 en 2.B
De tweede fase van de competitie 2.0 en 2.B is afgewerkt.
8.3 Nacompetities
Voor een aantal reeksen is het nodig om de beslissing voor de titel via een nacompetitie te
beslechten. Deze nacompetitie zal doorgaan in februari 2016. De provinciale testwedstrijden
bij de senioren worden gespeeld met een heen- en terugwedstrijd.
9. Volgende vergadering
De volgende vergadering zal doorgaan op donderdag 03-03-2016 om 20u te Torhout (Don
Bosco).
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PROMOTIE & MEDIA
FILIP ROSSEL
STENENSTRAAT 39
8400 OOSTENDE

0476/27 54 17
filip.rossel@skynet.be

_____________________________________________________________________________________________

-

Verslag vergadering

vrijdag 29 januari te Oostende

Aanwezig : Filip Rossel, Hugo Dedeyne, Johny Engels, Rik Bekaert, Marina Vanclooster, Eric
Dedeyne
Verontschuldigd : Joost Kerckhof,
1. Verslag vorige vergadering 12/11/2015 : Goedgekeurd .
2. Ploeg in de kijker
Zowat de helft van de ploegen kwamen reeds aan bod !
Dus: rustig aan het zelfde tempo blijven verder werken.
3. Evaluatie referendum heenronde speler – speelster van het jaar
Dames : Ook Wevelgem doet mee (Peter Devos)
Heren : Verloopt goed.
Conclusie : Zelfde systeem behouden : 5 punten te verdelen (2-2-1 /2-2 / 3-1-1)
4. Taakverdeling komende organisaties KWVBV
Presentatie te Roeselare : Johny
Presentatie te Torhout: Filip
Johny zou graag de lijsten met deelnemers en leeftijdcategorie ontvangen !
5. Voorbereiding 24ste DaS-beurs
Eric bevestigt zijn aanwezigheid voor maandag en woensdag
Hugo is bereid om de stand klaar te zetten (met hulp ?) op vrijdag
De andere commissieleden kijken nog uit naar een geschikte datum om een handje toe te steken.
6. Suggesties new-look West-Volley
Niet gemakkelijk … Misschien de vormgeving eens opnieuw bekijken ?
7. Algemeen ledentotaal per club
De cijfers zijn terug te vinden op de web-site van KWVBV
8. Verslag P&C VVB
Het verslag (opgemaakt door Johny) wordt doorgenomen
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9. Allerlei en rondvraag
10. Datum en locatie volgende vergadering
Volgende vergadering : Donderdag 31/03 om 19u30 te Wingene (sporthal)
De voorzitter

Verslag

Filip Rossel

Hugo Dedeyne
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Ploeg in de kijker

PLOEG IN DE KIJKER

W 2147 IZEGEMS VOLLEY TEAM
Historiek

In maart 1965 kunnen we de eerste sporen van
competitievolleybal in Izegem terugvinden. Toen
werd als aanhangsel van de atletiekclub
Mandelclub
volleyteam opgericht. De
thuiswedstrijden werden gespeeld in de turnzaal
van het Izegemse VTI. Na enkele succesvolle
jaren trad de club al aan in 1° provinciale.

Wanneer in 1970 het toenmalige Roularia
(herenploeg) werd ontbonden, nam de club de
spelers en stamnummer over. Zo konden ze in 3°
nationale aantreden. Dit was de geboorte van VK
Izegem. Tot 1974 volgden enkele bijzondere jaren
van veel ambiance in het zaaltje van het VTI. Vanaf 1974 werd er terug in provinciale gespeeld, meestal 2° en 3°
provinciale met als hoogtepunt de West-Vlaamse bekerfinale in 1993.
In 1975 werd door André Parrein een damesclub opgericht als afdeling van VK Izegem. Er werd enkele jaren
heen en weer gependeld tussen 3° en 2° provinciale. Vanaf 1983 werd er gestart met een jeugdwerking onder
leiding van Viviane Viaene.

In 1987 gingen de dames onder de naam DAVO als autonome club hun eigen weg. De fanionploeg behaalde zes
opeenvolgende top 3 plaatsen in 2° provinciale, uiteindelijk bekroond met promotie naar 1° provinciale. Ook de
jeugdwerking kende een heel grote bloei. Zo bestond de schoolploeg van het Sint-Jozefscollege volledig uit van
de DAVO-jeugd. Deze ploeg werd in 1992 provinciaal, Vlaams en nationaal kampioen in de
interscholencompetitie en mocht zo deelnemen aan een 5-daags internationaal volleytornooi in Hongarije.
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In 1994 kon Davo nog eens proeven van 2° divisie. De volgende jaren verliepen wat moeizamer maar de
jeugdwerking, in samenwerking met het herenvolleyteam, bleef verder groeien.
In 2006 besluiten VKI heren en Davo de krachten opnieuw te bundelen. Het nieuwe IVT Izegems volleyteam is
een feit!

Jammer genoeg had de club steeds minder heren en jeugd-jongens wat leidde tot het opdoeken van de
herenploeg in 2011. Ook bij de dames waren er enkele moeilijke jaren maar nu kent de club weer een
heropbloei met een zeer grote aangroei van jonge speelsters. De toekomst lijkt verzekerd.
Onderstussen is José Bruyneel sinds 2006 voorzitter van IVT met Hans Ampoorter als secretaris.

De club telt momenteel een 100-tal leden.

IVT bestaat uit één damesploeg in 4° provinciale
die voor 95% bestaat uit speelsters uit eigen
jeugd.

Daarnaast hebben ze ook nog enkele jeugdploegen :
-

De U15 meisjes regionaal C

17

-

De U13 meisjes regionaal E

-

De U13 meisjes regionaal H

-

Volleytoer 2B ereklasse reeks 2

18

-

Volleytoer 2.0 reeks 12

-

Starters

De jongsten kunnen vanaf hun 7 jaar terecht bij de starters. Vooral via volley@school worden nieuwe
jeugdspeelsters aangetrokken.
Om alles draaiende te kunnen houden organiseert de club verschillende activiteiten waarbij ze meestal kunnen
rekenen op de hulp van een aantal vrijwilligers. Zo richt de club jaarlijks een toernooi in dat doorgaat in Kachtem
op 20 en 21 augustus 2016. Daarnaast organiseren ze ook jaarlijks een praline-actie en een lekkere bbq die dit
jaar doorgaat op 17 april. Er wordt ook een wandeling ingericht, een initiatief dat uitgaat van hun damesploeg.
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INITIATOR
Datum

VR 29.04.2016

VOLLEYBAL
Uur

19:0020:00
20:0022:00

ZA 30.04.2016 9:00-12:00

Mod.
2

Taakomschrijving

1

Didactiek

2

TORHOUT
Vak

Uren

T/P

2

T

1

Opleidingsvisie VVB

2016
Docent

T

Brecht Van Kerkhove sporthalle

3

T

Jan dereeper

neen

Brecht Van Kerkhove neen

ZA 30.04.2016

13:0017:00

1

Didactiek

4

T

jan dereeper

neen

VR 13.05.2016

19:0022:00

1

Veilig sporten Preventief

3

T

john Fiers

neen

1

Veilig sporten Preventief

1

T

John Fiers

neen

ZA 14.05.2016 9:00-10:00
ZA 14.05.2016
10:0015:00
VR 20.05.2016

19:0022:00

ZA 21.05.2016 9:00-12:00
ZA 21.05.2016
13:0016:00
VR 27.05.2016

19:0022:00

1

Veilig sporten Curatief

4

2

Volleybalschool

3

2

Volleybalschool

3

2
2

T

T en
P
Koen Devos
T

Bewegingsschool

3

P

Volleybalschool

3

P

20

John Fiers

Koen Devos
Jasmine Delaere
Koen Devos

1/2.
neen

1 / 2.
.

1 / 2.

ZA 28.05.2016 9:00-12:00

2
2

volleybalschool
Wedstrijdbegeleiding

1
2

T

Koen Devos

ZA 28.05.2016

13:0016:00

2

Beachvolleybal

3

VR 03.06.2016

19:0022:00

3

Didactische oefeningen INI volleybal techniek

3

P

Geert Neels

1 / 2.

3

Didactische oefeningen INI volleybal techniek

1

T

Geert Neels

neen

3

Didactische oefeningen INI volleybal lesopbouw

2

T

Geert Neels

neen

ZA 04.06.2016 9:00-10:00
ZA 04.06.2016
ZA 04.06.2016

10:0012:00
13:0015:00
15:0017:00

2

T en Brecht Van
P
kerckhove

neen

P

3

Didactische oefeningen INI volleybal tactiek

2

P

Geert Neels

1 / 2.

1/2.

Geert Neels

1 / 2.

VR 10.06.2016

19:0022:00

3

Didactische oefeningen INI volleybal tactiek

2

P

Geert Neels

1 / 2.

VR 10.06.2016

21:0022:00

3

Didactische oefeningen INI volleybal attitude trainer

1

P

Geert Neels

1 / 2.

3

Didactische oefeningen INI volleybal attitude trainer

3

T

Geert Neels

neen

3

Didactische oefeningen INI volleybal

4

P

Geert Neels

1 / 2.

ZA 11.06.2016 9:00-12:00
ZA 11.06.2016

13:0017:00

totaal
21

56

09:00ZA 25.06.2016 13:00
09:00ZO 28.08.2016 12:00
juli - nov 2016
09:00ZO 27.11.2016 13:00
09:00zo 18.12.2016 11:00

1.2.3 Examen theorie

4

1.2.3 2de zit theorie
4

4

Stage

20
30
min
30
min

Examen praktijk
2de zit praktijk
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neen

neen

