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VERSLAG STATUTAIRE ALGEMENE
VERGADERING
Donderdag 23/03/2016 20.00 u.

Groene Meersen Zedelgem

Controle aanwezigheden en volmachten:
Aanwezig: (68) Prefaxis Menen – Hermes Volley Oostende – Volley Team Koksijde – VKt Torhout –
G&V Kuurne – Volleyteam Brugge – Jumpers Middelkerke – Rembert Torhout Heren - Olva Brugge – Roepovo
Poperinge – Beobank Citivo Gits – VT Marke-Webis Wevelgem – DV Hernieuwenburg Wielsbeke – Evoco
Comines – Knack Roeselare – VBC Doskom Moorslede – Kwavo Watou – Volley Oudenburg-Gistel – Sint Joris
ten Distel – Damesvolley Waregem – DVM Moorsele – Ooivo Ooigem – Volley De Haan – Vlamvo Vlamertinge –
Ruvo Ruddeervoorde – Bevo Beobank Roeselare – Davoz Zwevegem - Elckerlyc Zwevezele – Sarrako
Kortemark – Bidavo Bissegem – VC Wivo Wingene vzw – Beaphar Poperinge – VT Gullegem – Bavo Bavikhove
– VC Apollo Koekelare – Volley Bredene – VBC Gaverhal Deerlijk – VBC Katjes Ieper – Dynamivo Dadizele –
Mardavo Marke – VC Jong Kuurne – AVC Harelbeke – VC Pervol Ruiselde vzw – VC Packo Zedelgem – Sijos
Menen – VT Diksmuide – Kavo Sint-Eloois-Winkel – Gidas Gits – Kerdavo Avelgem – Davo Wevelgem – VC
Loppem – Volley Team Damme – vzw Volley Venus Oostkamp – Davolo Loppem – Divo Ingelmunster – Sportiva
Langemark – Beveren-Leie VBC – Volleyteam Optima Lendelede – Hyacinten Heuvelland – Smashingclub
Ingelmunster – Tievolley Tielt – IVT Izegem – VT Wervik-Geluwe – VC Dentergem – VT Lichtervelde – VC De
Beerlanders Beernem – Vosta Staden – Volare Roeselare
Afwezig: (5) Volley Team Kortrijk – Mehonie Zuienkerke – Mevo Ledegem – VT Rollegem-Kapelle –
Slovo Volley Brugge
De reglementaire boete zal worden toegepast.
Openingswoord door de voorzitter.
Geachte leden van de algemene vergadering,
Ik heet jullie allen hartelijk welkom op deze algemene vergadering.
De voorzitter vraagt 1 minuut ingetogenheid om de actualiteit van de afgelopen dagen, met de aanslagen en de
vele doden, in acht te nemen.
De voorzitter geeft een overzicht van het jeugdsportfonds.
Jeugdsportfonds:
3 bronzen labels
- Volley De Haan
- VT Koksijde
- DV Hernieuwenburg Wielsbeke
8 zilveren labels
- Elckerlyc Zwevezele
- VC Packo Zedelgem
- Divo Ingelmunster
- VT Gullegem
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Hermes Volley Oostende
Apollo Koekelare
Kerdavo Avelgem
VT Marke-Webis Wevelgem

10 gouden labels
- Volleyteam Optima Lendelede
- VC Pervol Ruiselde vzw
- Knack Roeselare
- Tievolley Tielt
- VKt Torhout
- Bevo Beobank Roeselare
- Volley Team Brugge
- Damesvolley Wevelgem
- Rembert Torhout Heren
- Beaphar Poperinge
Hij moedigt de clubs aan om op de ingeslagen weg verder te gaan. West-Vlaanderen heeft het hoogste aantal
labels gekregen.
Kampioenenviering
- voor alle provinciale seniors kampioenen alsook voor speler en speelster uit 1ste provinciale gaat door op
vrijdag 13 mei 2016. De betrokkenen zullen persoonlijk worden uitgenodigd.
Naar volgend seizoen toe zal de competitie worden hervormd. Dit zal gebeuren om alle Vlaamse provincies op
dezelfde lijn te krijgen en éénzelfde werkwijze toe te passen
Competitie hervorming VVB
- werkgroepen zijn reeds gestart
- raad van bestuur VVB zal in mei of juni samenkomen voor bespreking van deze hervorming
- raad van bestuur in de provincies is voorzien voor juli of augustus voor eenzelfde bespreking
- overleg met de clubs zal in september gebeuren
Wijziging kalenderboekje
- werkgroep is reeds opgestart met volgende mensen:
- competitieleider
- secretaris
- verantwoordelijke promotie en media

Gebruik nieuw competitie- en aanduiding programma
- er zal geen kalendervergadering meer zijn
- alle inschrijvingen zullen gebeuren via administratie VVB
- alle wedstrijdwijzigingen zullen gebeuren analoog met de VVB
- uitslagen invullen zullen ook via de login VVB gebeuren
Info

-

er is geen volley event volgend seizoen
er zal een nieuwe organisatie worden uitgewerkt met de krant van West-Vlaanderen

Reacties op verplaatingsonkosten scheidsrechters
De heer Scherrens Willy, voorzitter scheidsrechterscommissie, geeft uitleg
-

Graag had ik met jullie even ingegaan op sommige reacties die wij in de loop van het seizoen
ontvangen betreffende het niveau van de verplaatsingskosten van onze scheidsrechters.
Kort samengevat komt het erop neer dat clubs die in een volleyarme of eerder afgelegen regio
gesitueerd zijn soms onaangenaam verrast zijn door de bedragen die cash moeten betaald
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-

-

worden. Gelijklopend met deze opmerkingen komt er meestal een voorstel om de maximale
verplaatsingskosten te beperken naar de orde van 30 à 50 kilometer, heen en terug wel te
verstaan.
Hieromtrent zou ik het volgende willen zeggen :
1. In tegenstelling tot deze indruk betalen onze clubs niet méér dan de vorige jaren. Enkel het
beeld is anders : in het oude systeem werd vroeger een jaarvoorschot betaald voor aanvang
van het seizoen. Nu wordt de betaling wedstrijd per wedstrijd uitgesmeerd over het ganse
seizoen.
2. Vanaf dit seizoen blijft de compensatiekas trouwens in een andere vorm bestaan. Op het
einde van de rit krijgen de clubs die meer dan het reeksgemiddelde hebben betaald dan ook
centen terug en zij die minder hebben betaald moeten wat bijleggen. Deze afrekening
gebeurt op basis van de opgestuurde onkostenbriefjes. Fundamenteel verandert er hier dan
ook weer niets.
3. Uiteraard is het niet onlogisch dat in sommige gevallen de afgelegde afstanden soms wat
hoger uitvallen dan verwacht. Dit kan meerdere oorzaken hebben. Ik som er graag enkele op
:
 De thuisclub speelt in een uithoek van de provincie. Onvermijdelijk komen de
scheidsrechters soms van iets verder.
 De thuisclub speelt op hoger provinciaal niveau. De hiervoor gekwalificeerde
scheidsrechters wonen verspreid over de provincie want niet elke scheidsrechter komt
hiervoor in aanmerking.
 Er moet op het laatste ogenblik nog een vervanger opgetrommeld worden ingeval van
ziekte of afzegging waardoor de keuze erg beperkt is.
 Dezelfde scheidsrechters kunnen niet te dikwijls voor dezelfde clubs aangeduid worden.
Dit veroorzaakt onvrede bij scheidsrechters en soms ook bij clubs.
 Scheidsrechters die aan de rand van de provincie wonen moeten evenzeer als hun
collega’s aan bod kunnen komen en dit ook op hun specifiek niveau van geschiktheid.
Met de voorgestelde beperkingen van 30 à 50 km HT zouden wij een aantal
scheidsrechters moeten uitsluiten of ten eeuwigen dage naar dezelfde clubs moeten
sturen. Dit is voor niemand een goede zaak en bovendien onfair tegenover deze
onmisbare vrijwilligers.

-

Tenslotte wil er op wijzen dat de aangehaalde uitzonderingen allerminst de regel zijn. De
commissie stelt immers alles in het werk om maximaal tegemoet te komen aan de terechte
verzuchtingen van of ongemakken voor de clubs hoe beperkt die ook zijn.
Weet dat het voor ons ook niet altijd eenvoudig is om iedereen steeds op zijn wenken te
bedienen.
Van onze kant blijven wij intensief en inventief zoeken naar oplossingen om het kostenniveau te
optimaliseren zowel in het belang van de clubs als van de scheidsrechters. Wij denken hier
bijvoorbeeld aan het samen rijden van de twee scheidsrechters of aan het verminderen van het
aantal aangeduide scheidsrechters voor sommige niveaus en dergelijke meer…
Dit seizoen hebben wij tot op heden een drietal gevallen gekend waarbij een scheidsrechter per
vergissing een bedrag aanrekende dat ons niet redelijk leek. In alle gevallen werd dit in overleg
met beide partijen op een correcte wijze rechtgezet. Wij zijn dus ook alert voor dit onderdeel van
het verhaal.
Daarom zou ik ook willen voorstellen om niet te snel en te lineair te reageren op eenmalige of
toevallige situaties die financieel wat ongelukkig uitvallen.
Wij doen in elk geval ons uiterste best en er wordt constant aan gewerkt.

-

Dank voor de aandacht !

-

** De heer Dereeper Jan (W-1058 Apollo Koekelare) had reeds een vraagstelling hieromtrent ingediend.
De heer Dereeper blijft zich nog steeds afvragen of er geen andere oplossing voor de aanduiding te vinden is.
Peepl
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-

De firma ‘Peepl’ geeft uitleg over de werking van hun firma.
Hierbij ligt de nadruk op het totaal pakket om hun clubadministratie alsook diverse evenementen via
hun computerpakket vlot en overzichtelijk uit te werken

Thesaurie
Jaarrekeningen 2014 : zoals gepubliceerd in Westvolley
De heer Ronald Verfaille (W-2041 Tievolley Tielt) heeft zich aangemeld als rekeningtoezichter
Hij heeft een verslag opgemaakt na zijn bezoek ten huize van de voorzitter.
-

Op datum van 10 maart 2016 heb ik ten huize van de voorzitter, in het bijzijn van de boekhouder
en de heer Scherrens Willy een controle uitgevoerd van de voorgelegde Het Koninklijk WestVlaams Volleybalverbond is een gemengde Btw-plichtige en moet elk kwartaal een Btw-aangifte
indienen. De Btw documenten werden voorgelegd en correct bevonden.

-

Met betrekking tot de interne balans boekjaar 2015 werden de volgende posten gecontroleerd :

-

-

-

-

Actief:
o De vaste active waaronder de afschrijving van licenties en materiaal.
o De vlottende activa namelijk :
 De voorraad aan materiaal/drukwerk
 De nog te ontvangen bedragen m.b.t. schuldvorderingen aan de clubs
 Het eindsaldo van de spaar/zichtrekening(en) op 31/12/2015.
Passief:
o Het beginvermogen 2015
o De overgedragen winst 2015 (1425,07)
o De nog te betalen handelsschulden aan leveranciers
o De lopende BTW rekening
De controle werd uitgevoerd aan de hand van de ter beschikking gestelde documenten:
o De opgemaakte facturen aan de clubs.
o De onkostennota’s, facturen leveranciers.
o De rekeninguittreksels van de spaar/zichtrekening(en).
Conclusie:
o Er werden geen anomalieën gevonden in de boekhouding en dus correct bevonden.
o Het boekjaar 2015 werd afgesloten met een winst van 1425,07 EUR.
o De begroting van 2016 werd aangepast aan de nieuwe/aangepaste noden.

PS: Niet te vergeten de financiële beheerder van de KWVBV die alle bewijstukken verzamelt, rangschikt per
activiteit en de facturen tijdig betaalt, waardoor er extra kosten worden vermeden.
** De heer Warlop (W-0354 Jumpers Middelkerke) vraagt het woord en verwijst naar de opmerkingen die er in
2015 zijn gemaakt omtrent de afschrijvingen.
** De afschrijvingen die reeds verlopen zijn zullen worden afgeboekt. De clubs zullen een schrijven hieromtrent
toegestuurd worden.
Goedkeuring van de jaarrekeningen 2015 :
*
goedkeuring: voor: 67

tegen: 0
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onthouding: 1

Goedkeuring van de begroting 2016 :
*
goedkeuring:

voor: 66

tegen: 0

onthouding: 2

Kwijting aan de bestuurders :
*
goedkeuring:

voor: 68

tegen: 0

onthouding: 0

Schriftelijke voorstellen uitgaande van de clubs:
Er werden geen voorstellen ingediend
Schriftelijke voorstellen uitgaande van de Raad van Bestuur:
Er zijn geen voorstellen
Interpellaties:
Er zijn geen interpellaties
Vraagstelling:
 Vraag Damesvolley G&V Kuurne:
 Hoe kan het competitiereglement wijzigt tijdens het seizoen ?
 Wie is hiervoor bevoegd?
 Deze vraag zal worden onderzocht
 Vraag Olva Brugge:
 Zijn er plannen voor meer digitalisering van documenten?
 Gezien er reeds in het begin van de vergadering hieromtrent een uitleg werd
gegeven is die vraag reeds beantwoord.
 Vraag Apollo Koekelare:
 Wat met wedstrijdbladen, zijn ze nog van deze tijd?
 Digitaal opmaken en doorsturen van de wedstrijdbladen is op de dag van vandaag
nog niet direct te verwezenlijken gezien niet alle sportzalen over internet beschikken
en de clubs ook niet altijd de mensen heeft die computerwaardig zijn om dit te doen.


Herziening boetesysteem door administratieve vereenvoudiging
 Deze vraag stelt zich op het ogenblik niet gezien er een uniform boetesysteem zal
toegepast via de nieuwe reglementering



Aanduiding en vervoer scheidsrechters
 Kwam reeds uitvoerig aan bod



Is het mogelijk om alle belangrijke of dringende berichten niet enkel in Westvolley te plaatsen
maar terzelfder tijd ook via gewone mail de clubs te verwittigen.
 De website is een instrument die men regelmatig kan raadplegen en niets belet om
dit dagelijks even rap na te zien.
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Uitleg over de verdeling van de jeugdprijzen:
Mevrouw Roelens Viviane legt de puntenverdeling uit voor de jeugdprijzen
- het principe blijft hetzelfde als verleden jaar
- na de competitie zullen de punten zo rap mogelijk worden uitgerekend
-

men mag fier gaan in de provincie wat de jeugdwerking betreft.

-

het VIS-tornooi heeft op dit moment een bezetting van 280 à 300 deelnemers
o volgend seizoen zal er een verdeling tussen het noorden en het zuiden van de provincie
gebeuren om de kwaliteit van de tornooien te verzekeren.

Slotwoord door voorzitter:
Ik wil iedereen bedanken voor jullie aanwezigheid op deze algemene vergadering.
Ik hoop jullie te ontmoeten op de een of andere organisatie later dit jaar.
Ik wens jullie een goede terugreis toe.
Opmerkingen over dit proces-verbaal moeten binnen de maand na het verschijnen SCHRIFTELIJK overgemaakt
worden aan de secretaris.
Verslag
Johan Van Riet
Voorzitter

Eric Soete
Secretaris
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