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SECRETARIAAT 
          SOETE ERIC              
     CAPUCIENENSTRAAT 134           

      8900 IEPER 
 

     0476/42 50 90   
     eric@kwvbv.be 

_____________________________________________________________________________________________ 
 RAAD VAN BESTUUR 

17 maart 2016  19U30    Au Damier Roeselare 
       
1. Aanwezig:   Johan Van Riet  - Eric Soete - Willy Scherrens – Eddy  Degrave - Filip Rossel  - Viv Roelens –  

 Verontschuldigd:  Norbert Verlinde  – Johan Callens 
 

2. Goedkeuren verslagen a. Raad van bestuur 18/2/2016 i. Goedgekeurd b. Beachcommissie 3/2/2016 i. Goedgekeurd  
3. VVB a. VOORZITTER  

b. COMPETITIE i. Nieuw lid voor de provincie Antwerpen is Luc Haenen ii. Competitiereglement besproken iii. Nieuwe kalender voorgestel voor volgend seizoen iv. Competitiehervorming besproken a) Limburg reeds zelf een hervorming gedaan v. 18/4 demo over de inschrijving via VVB  
c. JEUGD i. Voltis besproken ii. Vlaamse Jeugd Champions League a) Nazien van de zalen iii. Finale 2 tegen 2 gaat door op 1 mei in Machelen  

4. Algemene vergadering VVB a. Aanwezig: Johan Van Riet – Norbert Verlinde – Eddy Degrave  
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5. Aanpassen reglementen a. Overlopen  
6. Eerste bespreking van het voorstel betreffende het aantal te leveren scheidsrechters 2016-2017  

a. Scenario A besproken  
7. Algemene vergadering KWVBV a. Normale opvolging  
8. Vis-project a. Davo Wevelgem zal 4 tornooien organiseren  
9. Ipjot wedstrijden a. Facturatie zal niet meer door het KWVBV gebeuren om boekhoudkundige reden  
10. Verkiezing voorzitter jeugdcommissie VVB a. Kandidatuur van Lyssens Danny steunen  
11. Aansluitingskaarten a. Problemen met onduidelijke foto’s dient door de VVB te worden opgelost  
12. Jeugdboeken a. Zijn klaar b. Johan Callens zal die meebrengen naar de algemene vergadering  
13. Wedstrijdomslagen a. Wachten  
14. Betalingen a. Alle clubs hebben hun factuur betaald en zijn stemgerechtigd op de A.V.  
15. Briefwisseling a. Brief ontvangen van Apollo Koekelare voor de A.V. b. E-mail van Kerdavo Avelgem i. Besproken c. E-mail Roepovo Poperinge i. Voorlopig geen reactie geven  
16. Allerlei a. VOORZITTER i. BRV a) Kleine problemen werden besproken ii. Organisatie jeugdbeker a) Op elke wedstrijd markeerder van KWVBV aanwezig zijn  
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b. SECRETARIS i. Paasmaandag a) Inkomomslagen opmaken voor genodigden  
c. COMPETITIE a) Competitiereglement besproken b) 30 april testwedstrijden in Tielt evenals U 19 heren en dames c) Eindronde 4de provinciale  
d. SCHEIDSRECHTERS  i. Brief Eric Vandenbroucke (volley De Haan) a) Besproken  
e. JEUGD i. Clinics zijn een groot succes a) Volgend seizoen de provincie verdelen in noord en zuid om de organisatie en begeleiding te optimaliseren  
f. PROMOTIE & MEDIA i. KW stelt voor om link te plaatsen op onze website  

 
17. Volgende vergadering a. Donderdag 28 april 2016 om 19.30 uur b. Donderdag 26 mei 2016 om 19.30 uur c. Donderdag 23 juni 2016 om 19.30 uur  

 
 

 
 

Eric Soete         Johan Van Riet 
Verslag         Voorzitter KWVBV  
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- UITNODIGING ALGEMENE VERGADERING 
GEWONE ALGEMENE VERGADERING KWVBV vzw 
 
De Raad van Bestuur van het Koninklijk West-Vlaams Volleybalverbond, KWVBV vzw, nodigt U hierbij uit op haar 
gewone Algemene Vergadering. 
 
De vergadering vindt plaats op donderdag 30 juni 2016 om 20 uur in zaal Damier, Stationsplein 11-13, Roeselare. 
 
Dagorde van de gewone algemene vergadering  
 
1.Controle van de volmachten 
 

Aanmelden vanaf 19.30 uur 
 

 Rechten en plichten van de vertegenwoordigers. 
De vertegenwoordigers van de clubs moeten op de provinciale Algemene Vergadering drager zijn van 
hun legitimatiebewijs, spelerskaart of coachkaart met club van aansluiting, geldig voor het lopende 
seizoen. 
Elke aangesloten club bij het K.W V.B.V. heeft recht op één stem. 
Elke afgevaardigde mag, naast zijn eigen club, slechts één andere club vertegenwoordigen, en dit bij 
geschreven volmacht, ondertekend door voorzitter en secretaris van die andere club. Blanco document 
volmacht is te downloaden op de website en vormt het enig toegelaten document. Elk ander of onvolledig 
document wordt niet aanvaard. 
Een secretaris van een club die een bestuurdersmandaat bekleedt bij het K.W.V.B.V., dient de Algemene 
Vergadering in zijn functie van bestuurder bij te wonen. Deze bestuurder dient zich voor zijn functie van 
secretaris van een club, te laten vertegenwoordigen op de Algemene Vergadering door een ander 
persoon conform de statuten art. 5. 

 
2. Openingswoord door de voorzitter 
 
3. Goedkeuren van de jaarverslagen 
 
4. Bekrachtiging van de juridische commissies 
 

1. Samenstelling provinciale klachtencommissie 
2. Samenstelling provinciale beroepscommissie 

 
5. Verkiezingen  
 

1  Secretaris  
kandidaat: Eric Soete 

2        Voorzitter scheidsrechterscommissie 
kandidaat: Willy Scherrens 

 
Indienen van kandidaturen. 

De kandidaturen voor de te begeven mandaten moeten aangetekend bij de Provinciale Secretaris 
toekomen, uiterlijk 30 (dertig) dagen voor de provinciale Algemene Vergadering. 
Van eenzelfde club mogen maximaal slechts twee leden zitting hebben in de Raad van  
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bestuur West-Vlaanderen. 
Een lid mag zijn kandidatuur slechts plaatsen voor één mandaat. 

 
6. Eventuele kwijting aan de uittredende bestuurders 
 
7. Voorstellen 

1. Voorstellen uitgaande van de clubs:  
- volgens art. 6 van de VZW-wetgeving moet elk voorstel ondertekend zijn door minstens één 

twintigste van de leden ( = minimum 5 ) 
2. Voorstellen uitgaande van de Raad van Bestuur KWVBV:  

 
8. Vraagstelling 

Op de agenda van iedere Algemene Vergadering zal een punt ‘vraagstelling’ voorzien worden. De vraagstelling moet wel schriftelijk ingediend worden hetzij bij de provinciale secretaris of ten laatste bij de aanmelding van de afgevaardigden van de clubs op de Algemene Vergadering. Het staat de geïnterpelleerde vrij die vraag op de Algemene Vergadering te beantwoorden ofwel via Westvolley en/of website KWVBV. De vraagstelling kan nooit een aanleiding tot discussie zijn. 
9. Varia 
 
10. Slotwoord van 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. 
 
 
 
Johan Van Riet       Soete Eric,  
Voorzitter KWVBV vzw      Secretaris KWVBV vzw 
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JEUGDCOMMISSIE 
 
                                                                 ROELENS VIVIANE           
                                                                 SINT ELOOISTRAAT 56                                                                               
                                                                 8020 RUDDERVOORDE 
  
                                                                 0486/63 52 41   
                                                                  viviane.roelens@telenet.be 

_____________________________________________________________________________________________  
UITSLAG BELONINGSSYSTEEM 
 

 
Volgnr Vorig jr Nr Club Totaal 

1 5 W2041 ALFA SOLUTIONS TIEVOLLEY TIELT 1696 
2 6 W0364 REMBERT TORHOUT HEREN 1651 
3 7 W0818 BEVO ROESELARE 1640 
4 3 W1530 DAVO WEVELGEM 1592 
5 2 W0534 KNACK ROESELARE 1570 
6 1 W1994 VOLLEYBALTEAM OPTIMA LENDELEDE 1556 
7 8 W0930 BEAPHAR POPERINGE 1335 
8 18 W0239 VKT TORHOUT 1232 
9 12 W0254 VOLLEY TEAM BRUGGE 1204 

10 15 W1470 KAVO ST ELOOIS WINKEL 1170 
11 22 W1032 VT GULLEGEM 1150 
12 10 W0383 ROEPOVO POPERINGE 1095 
13 11 W2017 HYACINTEN HEUVELLAND 1055 
14 4 W1298 PERVOL RUISELEDE 1045 
15 9 W0834 ELCKERLYC ZWEVEZELE 1024 
16 14 W1311 VC PACKO ZEDELGEM 970 
17 13 W0116 HERMES VOLLEY OOSTENDE 865 
18 30 W0687 DVM MOORSELE 857 
19 16 W1670 VZW VOLLEY VENUS OOSTKAMP 810 
20 20 W0753 VLAMVO VLAMERTINGE 693 
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PROMOTIE & MEDIA 
 
FILIP ROSSEL            
STENENSTRAAT 39                    
8400 OOSTENDE  
 
0476/27 54 17    
filip.rossel@skynet.be 
_____________________________________________________________________________________________ 
 VERSLAG VERGADERING 

 Datum : donderdag 31 maart 2016 
Uren : 19u30 – 22u10  
Locatie : Schiervelde te Roeselare 
Aanwezig : 

 Filip Rossel, Voorzitter Commissie Promotie en Media 
 Erik Dedeyne 
 Rik Bekaert 
 Johny Engels, secretaris a.i.   

Verontschuldigd : 
 Marina Vanclooster 
 Joost Kerckhof 
 Hugo Dedeyne  

Namens alle leden van onze commissie wensen wij commissielid Hugo een heel spoedig herstel na zijn 
operatieve ingreep van afgelopen week.  We wensen hem veel moed en hopen hem spoedig terug in 
ons midden te hebben. 
 
Alvorens de vergadering aan te vatten deelt Filip mee dat commissielid Joost Kerckhof ontslag neemt 
uit de Commissie Promotie en Media van het KWVBV en dit om persoonlijke redenen.   
Langs deze weg willen wij Joost bedanken voor zijn jarenlange inzet en het geleverde werk binnen 
onze Commissie !  
 
1. Goedkeuring verslag vergadering dd 29 januari 2016 
Bij punt 3. Evaluatie referendum speler/speelster van het jaar > Conclusie, moet er staan : zelfde 
systeem behouden : 5 punten te verdelen (2-2-1 / 3-2 / 3-1-1) 
Na nota genomen te hebben van deze aanpassing wordt het verslag goedgekeurd.   
 
2. Ploeg in de kijker 
Dit seizoen volgen er nog twee ‘edities’ van ploeg in de kijken, nl. 
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- April : Davo Wevelgem door Marina 
- Mei : G&V Kuurne door Rik  

3. Toestand referendum speler/speelster van het jaar 
Loopt redelijk goed, zoals altijd moeten enkele coaches aangemaand worden om hun punten door te 
geven. 
Joost zal tot einde huidig seizoen zijn medewerking verlenen aan dit referendum. 
Huldiging speler en speelster van het jaar zal gebeuren op vrijdag 13 mei a.s. ter gelegenheid van de 
kampioenenviering in Aartrijke. 
 
4. Slotactiviteiten van dit seizoen 

 17 april om 14u00 : apotheose Volleytour in Zwevezele 
 30 april : kampioenenviering, supercup en eindronden jeugd in Tielt 
 13 mei : kampioenenviering senioren in Ter Velde in Aartrijke 
 14 en 15 mei : Vlaamse jeugdeindronden U11 in Schiervelde te Roeselare  

5. Voorbereiding 24e DAS-beurs in Kortrijk 
Gaat dit jaar door op 27, 28 en 29 juni in Expo Kortrijk en is meteen de laatste georganiseerd door de 
provincie West-Vlaanderen. 
Zijn aanwezig : 

- Op maandag : Erik en Johny 
- Op dinsdag : Rik  
- Op woensdag : Erik en Rik Van zodra Marina meer weet over de eindejaarsactiviteiten op school laat zij weten of zij al dan niet op 

dinsdag aanwezig kan zijn op de DAS-beurs. 
De trainers werden aangevraagd.  Voor het klaarzetten van de zaal (op vrijdag 24 juni) zullen Erik en 
Rik zorgen.  Erik contacteert Johan Van Riet voor het materiaal. 
De sportdienst van Roeselare organiseert voor het derde jaar op rij een dergelijke DAS-beurs in Expo 
Roeselare en dat voor leerlingen van het 1e tot het 5e leerjaar, gedurende één dag. 
 
6. Contactpunt bij het KWVBV 
Enkele commissieleden krijgen regelmatig de vraag waar en bij wie clubbestuurders terecht kunnen 
met hun vragen over alles en nog wat i.v.m. de werking van hun club, administratieve vragen, enz. 
Wie is contactpersoon binnen het KWVBV ? 
Is er nood aan een infopunt waarbij je terecht kan met allerlei vragen i.v.m. het West-Vlaamse volleybal 
en waar dus alle vragen kunnen toekomen om van daaruit gestuurd te worden naar de juiste 
bestuurder van het KWVBV of één van zijn commissieleden ? De verantwoordelijke van dat infopunt 
staat dan ook in voor de opvolging of de vragen (tijdig) beantwoord worden. 
 
7. Eerste voorbeschouwing rond 6e Focus/WTV-vriendjesdag. 
Gezien het succes van de vorige editie waarbij de ‘vriendjesdag’ werd uitgebreid tot één maand, 
plannen we het dit jaar van maandag 12 september tot en met zondag 16 oktober. 
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Het is de VVB niet ontgaan dat de vriendjesdag in West-Vlaanderen een groot succes is en zouden ook 
iets dergelijks willen plannen op Vlaams niveau. 
 
8. Wijzigingen binnen het KWVBV 

 Kalendervergadering wordt afgeschaft 
 Kalenderboekje wordt een infoboekje (dus zonder wedstrijdkalender) 
 Volley-event wordt afgeschaft 
 Referendum speler/speelster van het jaar wordt afgeschaft. 
 Eventueel nieuw : ploeg van de week.  

9. Allerlei en rondvraag 
 Herstructurering binnen de VVB, waardoor de Commissie Promotie en Communicatie opgedoekt wordt.  Filip heeft heel wat vragen bij het ‘niet weerhouden’ van zijn kandidatuur voor de functie van voorzitter Commissie Promotie en Communicatie VVB.  Zijn mandaat eindigt op 31 mei 2016. 
 Persfiches vanaf volgend seizoen : Rik neemt taak van Joost hierin over. 
 Kalender Belgian Beachvolley Championship wordt uitgedeeld 
 Uitnodiging Volleybalclinic opbouw aanval van U9 tot U13 wordt overhandigd.  

Datum volgende vergadering : donderdag 2 juni 2016 om 19u30 in cafetaria sporthal Moorslede. 
 
 

 


