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Aanpassingen kalenderboekje 

W 0687 DVM Moorsele  
 1. Geert Cruycke, Ieperstraat 92, 8560 Moorsele 
  Privé: 056/42 23 64 GSM: 0476/35 86 11 
  geertcruycke@skynet.be 
 2. Christian Dejaegher, Ter Kassei 10, 8560 Moorsele 
  Privé: 056/41 80 01  
  christian.dejaegher@skynet.be 
 3. Geert Cruycke, Ieperstraat 92, 8560 Moorsele 
  Privé: 056/42 23 64 GSM: 0476/35 86 11 
  geertcruycke@skynet.be 
 
W 1843 Divo Ingelmunster 
 1. Evita Soenens, R. Bultynckstraat 13, 8770 Ingelmunster 
     GSM: 0477/43 99 40 
  evita.soenens@telenet.be 
 2. Katrien Eggermont, Steenovenstraat 13, 8770 Ingelmunster 
  Privé: 051/30 12 49 GSM: 0486/10 14 07 
  eggermontkatrien@gmail.com 
 3. Sarah Deconinck, Zuidstraat 3, 8770 Ingelmunster 
     GSM: 0485/75 67 18 

sarah_deconinck@hotmail.com 
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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 K.W.V.B.V.  

Heren op zaterdag 4 maart 2017  

Dames op zondag 5 maart 2017 

 
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 
K.W.V.B.V.. 
Verzending gebeurt als volgt: in een gewone omslag geadresseerd aan Bekers van West-Vlaanderen – 
Aanbesteding en gericht aan de verantwoordelijke POC – Eddy Degrave - Esenweg 39  - 8600 Diksmuide. De 
zending moet binnen zijn vóór 15 november 2016. 
Het aanbestedingsbedrag moet zich bevinden in een tweede gesloten omslag waarop aan de buitenzijde enkel 
deze vermelding staat: “Aanbesteding Halve Finale Beker Heren zaterdag 4 maart 2017” en/of “Aanbesteding 
Halve Finale Beker Dames zondag 5 maart 2017”. 
De aanbestedingen zullen  geopend worden op de eerst volgende Raad van Bestuur na de uiterste datum van 
inschrijving. 
De tweede omslag bevat volgende documenten: 

- Het geboden bedrag. 
- Zaal (naam en adres) waar de wedstrijden doorgaan. 
- Attest dat de zaal beschikbaar is op deze datum. 
- Gegevens van de inrichtende club (stamnummer, naam voorzitter en naam secretaris). 
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- Ondertekend akkoord met vormvereisten en lasten door voorzitter en secretaris. 
- Ter info: merk en type van de wedstrijdballen. 

 
Een deelnemer Halve Finalist kan eventueel organisator zijn van de organisatie. 
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 K.W.V.B.V.. Bij niet-tijdige betaling wordt 10% 
verwijlintresten aangerekend worden op de verschuldgde som. 
Indien na toewijzing de organisatie niet doorgaat wordt een schadevergoeding  van 50% van het 
aanbestedingsbedrag aangerekend. 
 
2. Algemene vormvereisten voor de Halve Finale Wedstrijden: 
Sporthal: 

-Op zaterdag moeten er minstens drie velden beschikbaar zijn. 
-Op zondag moeten er minstens vier velden ter beschikking staan. 
- Al deze velden moeten voldoen aan de homologatienormen voor eerste provinciale , zijnde 2m vrije  
zone. 
- 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. 
- Droogdoeken. 
- 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 van naamplaatje. 
- 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). Daar 
gebeurt ook de controle van het wedstrijdblad. 
- EHBO lokaal met nodige voorzieningen en aanwezige gebreveteerde 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 van hetzelfde merk en type als 
wedstrijdballen(minimum 6 per ploeg) . 
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- Wedstrijdbladen. 
- Rotatiebriefjes. 
- Onkostennota’s scheidsrechter. 

Beschikbaar personeel: 
- Persoon voor opvang ploegen, scheidsrechters en verantwoordelijken. 
- Zaalverantwoordelijke. 
- Bedieners scoreborden. 
- Omroeper. 
- Gebreveteerd hulpverlener. 
- Inkom bij de senioren en jeugd. 

Ten laste van de organiserende club: 
- Opstellen programmaboekje (waarvan twee pagina’s gratis ter beschikking van de K.W.V.B.V.). 
- De nodige publiciteit maken. 
- Aankondigen van de wedstrijden met ploegvoorstelling. 
- Koffie voor de verantwoordelijke K.W.V.B.V. in het secretariaat  gedurende het ganse verloop. 
- Opmaak wedstrijdbladen, invullen hoofding door inrichtende club, in apart lokaal . 
- Wedstrijdblad klaarleggen voor de ploegen. 
- Na iedere wedstrijd twee belegde broodjes  voorzien voor de aangeduide scheidsrechters, die in de 
namiddag fluiten. 
- Aparte ruimte om ‘s middags warme maaltijd te nuttigen, dit voor scheidsrechters en 
verantwoordelijken K.W.V.B.V., aantal wordt op voorhand doorgegeven. Tussen beide 
seniorenwedstrijden broodjes voorzien  voor verantwoordelijken K.W.V.B.V.. 
- Alle kosten voor zaal en bijkomende accommodatie 
- Verplaatsingskosten en de wedstrijdvergoedingen van de scheidsrechters. 

Inkomsten voor de organiserende club: 
- Reclame op panelen of  boekje. 
- Verkoop dranken en voeding buiten sportzaal. 
- Tombola of andere actie buiten sportzaal. 
- Inkomgelden dagticket (maximum  3 EURO). 

Gratis Inkom: 
- Scheidsrechters en officiëlen in bezit van een geldige lidkaart. 
- Jongeren beneden 16 jaar. 
- Iedere Halve Finalistenploeg ontvangt maximum 17 toegangskaarten (volgens ingeschreven personen 
op het wedstrijdblad en ouder dan 16 jaar). 
- Organisatie K.W.V.B.V. ( 10 toegangskaarten). 

Ten laste van de Raad van Bestuur K.W.V.B.V. vallen: 
- Dranken en maaltijden verantwoordelijken en scheidsrechters (dranken  en warme maaltijd  worden 
met op datum gemaakte bonnen door de K.W.V.B.V. na de organisatie verrekend). 
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Voorbeeld schema halve finales zaterdag drie terreinen: 
 

uur Terrein 1 Terrein 2 Terrein 3 
9u00 Eerste Halve finale  

U11  
Eerste Halve finale  
U13 

 

11u00 Tweede Halve finale  
U11 

Tweede Halve finale 
U13 

 

13u30 Eerste Halve finale  
U19 

Eerste Halve finale  
U17 

Eerste Halve finale  
U15 

15u30 Tweede Halve finale 
U19 

Tweede Halve finale 
U17 

Tweede Halve finale  
U15 

18u00 Eerste halve finale seniors  
20u00 Tweede halve finale seniors  

 
 
Voorbeeld schema halve finales zondag vier terreinen: 
 

uur Terrein 1 Terrein 2 Terrein 3 Terrein 4 
9u15 Eerste Halve finale  

U11  
Eerste Halve finale 
U13  

  

11u00 Tweede Halve finale 
U11  

Tweede Halve finale  
U13  

Eerste Halve finale  
U15  

Tweede Halve  
U15  

13u30 Eerste Halve finale  
U19  

Tweede Halve finale 
U19  

Eerste Halve finale  
U17 

Tweede Halve finale  
U17  

16u00 Eerste halve finale seniors  
18u00 Tweede halve finale seniors  
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Aanbestedingsvoorwaarden tot het inrichten van 
jeugdbekerfinales K.W.V.B.V. op Paaszaterdag 15 april 2017. 

Deze finales bestaan uit tien wedstrijden waarvan de volgorde bepaald wordt door de competitieleiding.  
- Aanvangsuren zijn 10u00, 14u00, 16u00,18u00 en 20u00. 

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 
K.W.V.B.V.. 
Verzending gebeurt als volgt : in een gewone omslag geadresseerd aan Bekers van West-Vlaanderen – 
Aanbesteding en gericht aan de verantwoordelijke POC  – Degrave Eddy - Esenweg 39 -  8600 Diksmuide. De 
zending moet binnen zijn vóór 15 november 2016. 
Het aanbestedingsbedrag moet zich bevinden in een tweede gesloten omslag waarop op de buitenzijde enkel de 
vermelding : “Aanbesteding jeugd bekerfinales Paaszaterdag 2017” 
De aanbestedingen zullen geopend worden op de eerst volgende Raad van Bestuur na uiterste datum van 
inschrijving. 
De tweede omslag bevat volgende documenten: 

- Het geboden bedrag. 
- Zaal (naam en adres) waar de wedstrijden doorgaan. 
- Attest dat de zaal beschikbaar is op deze datum. 
- Gegevens van de inrichtende club (stamnummer, naam voorzitter en naam secretaris ). 
- Ondertekend akkoord met vormvereisten en lasten door voorzitter en secretaris. 
- Ter info: merk en type van de wedstrijdballen. 

 
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 schadevergoeding 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, zijnde 2m vrije zone. 
- Speelvelden moeten minstens één uur voor de eerste wedstrijden gebruiksklaar zijn. Er mogen geen 
andere activiteiten doorgaan tijdens deze finales. 
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- Volgende accomodaties: 
- Minimaal 200 zitplaatsen voor de toeschouwers per terrein. 
- Tafels en zitplaatsen voor de pers met elektrische voorziening en  internet verbinding. 

Speelveld: 
De nodige voorzieningen volgens het homologatiereglement. 

Beschikbare uitrusting: 
- Een manometer. 
- Een hoogtemeter met centimeteraanduiding. 
- Droogdoeken. 
- Reserveset bestaande uit: net, antennes, tape , scorebord. 
- Een affiche met nuttige inlichtingen aan de ingang: wedstrijdschema,kleedkamerverdeling voor 
ploegen en scheidsrechter. 
- Voldoende kleedkamers voor de spelers voorzien van naamplaatjes. 
- Twee kleedkamers voor scheidsrechters die kunnen afgesloten worden. 
- Een secretariaatsruimte voorzien van internet. 
- Lokaal voor het invullen van de wedstrijdbladen door de ploegen (niet in het secretariaat). Daar 
gebeurt ook de controle van het wedstrijdblad. 
- Een afgeschermde plaats voor de trofeeën. 
- Een E.H.B.O.-lokaal met de nodige hulpmiddelen en aanwezige gebreveteerde hulpverlener. 
- Een degelijke geluidsinstallatie op beide terreinen. 
- 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). 
- Wedstrijdbladen. 
- Rotatiebriefjes. 
- Onkostennota’s scheidsrechter. 

Beschikbaar personeel: 
- 1 persoon voor opvang ploegen, scheidsrechters en verantwoordelijken. 
- 1 zaalverantwoordelijke. 
- Bedieners voor het scorebord. 
- Een omroeper. 
- Een gebreveteerde hulpverlener. 

Ten laste van de organiserende club: 
- Opstellen van een programmaboekje (waarvan twee bladzijden gratis ter beschikking van het 
 K.W.V.B.V.). 
- 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. 
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- Opvang van de ploegen. 
- Verwelkoming van de genodigden. 
- Voorstelling van de ploegen voor de wedstrijd. 
- Koffie voor de verantwoordelijken K.W.V.B.V. in het secretariaat gedurende gans de organisatie. 
- Opmaak wedstrijdbladen, invullen hoofding door inrichtende club, in apart lokaal. 
- Wedstrijdblad klaarleggen voor de ploegen. 
- Na iedere wedstrijd twee belegde broodjes voorzien voor aangeduide scheidsrechters, die in de 
namiddag fluiten. 
- Aparte ruimte om ‘s middags maaltijd te nuttigen, dit voor scheidsrechters en verantwoordelijken 
K.W.V.B.V., aantal wordt op voorhand doorgegeven. 
- Na de wedstrijd van 18u00 broodjes voorzien voor de verantwoordeliken K.W.V.B.V.. 
- 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 en bijkomende accommodatie. 
- Voeren van de nodige publiciteit in de lokale Pers. 
- Verplaatsingskosten en de wedstrijdvergoedingen van de scheidsrechters. 

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  3 EURO). 

  Gratis inkom: 
- Scheidsrechters en officiëlen in bezit van een geldige lidkaart of scheidsrechterskaart 
- Jongeren beneden 16 jaar. 
- Iedere finalist ontvangt voor zijn aanwezige spelers en afgevaardigden gratis toegangskaarten max 17 
(volgens inschrijvingen op het wedstrijdblad). 
- VIP genodigden uitgenodigd door de RVB K.W.V.B.V.. 
- Organisatie K.W.V.B.V. 10 gratis toegangskaarten. 

Ten laste van de Raad van Bestuur K.W.V.B.V. vallen: 
- Voorziening van de nodige trofeeën en / of bekers. 
- Dranken voor verantwoordelijken en scheidsrechters (maaltijden en dranken worden betaald met 
bonnen van de Raad van Bestuur, die na de organisatie verrekend worden). 
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Aanbestedingsvoorwaarden tot het inrichten van 
bekerfinales K.W.V.B.V. op Paasmaandag    17 APRIL 2017. 

 
Deze finales bestaan uit vier wedstrijden waarvan de volgorde bepaald wordt door de competitieleiding.  

Aanvangsuren zijn 13u00, 15u00, 17u30 en 19u30. 
Volgende wedstrijden worden betwist : 

- Finale beker West-Vlaanderen seniores Dames en Hheren. 
- finale trofee Nationaal Divisie Dames en Heren. 

 
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 
K.W.V.B.V.. 
Verzending gebeurt als volgt : in een gewone omslag geadresseerd aan Bekers van West-Vlaanderen – 
Aanbesteding en gericht aan de verantwoordelijke POC  -Degrave Eddy -  Esenweg 39 -  8600 Diksmuide. De 
zending moet binnen zijn vóór 15 november 2016. 
 
Het aanbestedingsbedrag moet zich bevinden in een tweede gesloten omslag waarop op de buitenzijde enkel de 
vermelding : “Aanbesteding bekerfinales Paasmaandag 2017” 
De aanbestedingen zullen geopend worden op de eerst volgende Raad van Bestuur na de uiterste datum van 
inschrijving.  
De tweede omslag bevat volgende documenten: 

- Het geboden bedrag. 
- Zaal (naam en adres) waar de wedstrijden doorgaan. 
- Attest dat de zaal beschikbaar is op deze datum. 
- Gegevens van de inrichtende club (stamnummer, naam voorzitter en naam secretaris ). 
- Ondertekend akkoord met vormvereisten en lasten door voorzitter en secretaris. 
- Ter info: merk en type van de wedstrijdballen. 

 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 schadevergoeding van 50% van het 
aanbestedingsbedrag aangerekend. 
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2. Algemene vormvereisten voor bekerfinales: 
Sporthal: 

- Het terrein moet centraal in de sporthal gelegen zijn en tenminste voldoen aan de homologatienormen 
met een vrije zone van 3m. 
- Speelveld moet minstens één uur voor de eerste wedstrijd gebruiksklaar zijn. 
- Volgende accomodaties  : 

- Minimaal 750 zitplaatsen voor de toeschouwers. 
- Minimaal 80 VIP-plaatsen. 
- Tafels en zitplaatsen voor de pers voorzien van stroom en internet verbinding. 

Speelveld 
De nodige voorzieningen volgens het homologatiereglement. 

Beschikbare uitrusting : 
- Een manometer. 
- Een hoogtemeter met centimeteraanduiding. 
- 4 officiele wedstrijdballen. 
- 15 opwarmingsballen van hetzelfde merk en type als de wedstrijdballen. 
- Droogdoeken. 
- Een affiche met nuttige inlichtingen aan de ingang. 
- Voldoende kleedkamers voor de spelers voorzien van naamplaatjes. 
- Twee kleedkamers die kunnen afgesloten worden,bestemd voor de scheidsrechters. 
- Een secretariaatsruimte. 
- Aparte ruimte voor het invullen van de wedstrijdbladen, hoofding in te vullen door inrichter,daar 
gebeurt ook de controles door de scheidsrechter. 
- Een afgeschermde plaats voor de trofeeën. 
- Een E.H.B.O.-lokaal met de nodige hulpmiddelen en aanwezige gebreveteerde 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). 
- Wedstrijdbladen, rotatiebriefjes en onkostennota’s scheidsrechters. 

Beschikbaar personeel: 
- 1 persoon voor opvang ploegen, scheidsrechters en verantwoordelijken. 
- 1 zaalverantwoordelijke. 
- bedieners voor het scorebord. 
- 6 ballenrapers / vegers. 
- Personen aan de inkom (kaartenverkoop en controle). 
- Een omroeper. 
- Een gebreveteerde hulpverlener. 
- 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.). 
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- 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. 
- Opvang van de ploegen. 
- Verwelkoming en plaatsaanduiding van de genodigden. 
- Voorstelling van de ploegen voor de wedstrijd. 
- Voorzien in belegde 2 broodjes per man (15 personen per ploeg) aan te bieden na hun wedstrijd  in 
een afzonderlijk lokaal. 
- Na iedere wedstrijd 2 broodjes  voorzien voor scheidsrechters en markeerder. 
- Er worden 200 drankbonnen voor de VIP genodigden voorzien,deze worden door de K.W.V.B.V. 
aangemaakt en verdeeld. 
- Er worden 45 belegde broodjes voorzien voor verantwoordelijken K.W.V.B.V., aangemaakt door 
K.W.V.B.V.. 
- 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. 
- Verplaatsingskosten en de wedstrijdvergoedingen van de scheidsrechters en markeerders. 

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. 
- Jongeren jonger dan 16 jaar. 
- Iedere finalist ontvangt voor zijn aanwezige spelers en afgevaardigden gratis toegangskaarten max 17 
(volgens inschrijvingen op het wedstrijdblad). 
- VIP genodigden uitgenodigd door de RVB K.W.V.B.V.. 

Ten laste van de Raad van Bestuur K.W.V.B.V. vallen: 
- Voorziening van de nodige trofeeën en / of bekers. 
- Dranken voor verantwoordelijken en scheidsrechters (dranken worden betaald met bonnen van de 
Raad van Bestuur, andere aangemaakte bonnen, die na de organisatie verrekend worden). 
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Aanbestedingsvoorwaarden tot het inrichten van 
jeugdeindronden en kampioenenviering aanwezige 

jeugdploegen  K.W.V.B.V. op zaterdag  29 april 2017. 

Aantal wedstrijden is afhankelijk van het aantal inschrijvingen. Het tornooi start normaal om 9u00. 
Volgende wedstrijden worden betwist : 

       - Regionale Jeugdeindronden tussen de reekskampioenen ( Dit zijn U13JR, U17MR, U15MR en 
U13MR). 
       - Provinciale Jeugdeindronden tussen de reekskampioenen ( Dit zijn U17MP,U15MP, U13MP en 
U11MP). 
       - Provinciale Jeugdeindronden U19 jongens en Meisjes. 

Andere Jeugdploegen die kampioen speelden worden gehuldigd op Kampioenenviering Senioren ( U17JP,U17JR, 
U15JP, U13JP, U11JP). 
Er worden geen supercupwedstrijden gespeeld. 
  
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 K.W.V.B.V.. 
Verzending gebeurt als volgt : in een gewone omslag geadresseerd aan “Eindronden van West-Vlaanderen – 
Aanbesteding” en gericht aan de verantwoordelijke POC  -Degrave Eddy - Esenweg 39  - 8600 Diksmuide. De 
zending moet binnen zijn vóór  15 november 2016. 
 
Het aanbestedingsbedrag moet zich bevinden in een tweede gesloten omslag waarop op de buitenzijde enkel de 
vermelding : “Aanbesteding jeugdeindronden 2017” 
De aanbestedingen zullen geopend worden op de eerst volgende Raad van Bestuur na de uiterste datum van 
inschrijving.  
De tweede omslag bevat volgende documenten: 

- Het geboden bedrag. 
- Zaal ( Naam en adres) )  waar de wedstrijden doorgaan. 
- Attest dat de zaal beschikbaar is op deze datum. 
- Gegevens van de inrichtende club (stamnummer, naam voorzitter en naam secretaris). 
- Ondertekend akkoord met vormvereisten en lasten door voorzitter en secretaris. 
- Ter info merk en type van de wedstrijdballen 

 
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 schadevergoeding van 50% van het 
aanbestedingsbedrag aangerekend 
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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. 
- Tafels en zitplaatsen voor de pers. 
- Ruimte voor het huldigen van de kampioenen met geluidsinstallatie voor minimum 250 man. 

Ook podium voorzien. 
Speelveld: 
                            De nodige voorzieningen zoals in het homologatiereglement. 
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 en controle van de wedstrijdbladen. 
- Een afgeschermde plaats voor de trofeeën. 
- Een E.H.B.O.-lokaal met de nodige hulpmiddelen met aanwezige gebreveteerde 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). 
- Wedstrijdballen (12). 

Beschikbaar personeel : 
- 1 persoon voor opvang ploegen, scheidsrechters en verantwoordelijken. 
- 1 zaalverantwoordelijke. 
- Bedieners voor het scorebord. 
- Personen aan de inkom (kaartenverkoop en controle). 
- Een omroeper. 
- Een  gebreveteerd hulpverlener. 

Ten laste van de organiserende club : 
- Opstellen van een programmaboekje (waarvan twee bladzijden gratis ter beschikking van het
 K.W.V.B.V.). 
- Uitnodigingen aan de plaatselijke besturen, aan de prominenten, de commissieverantwoordelijken 
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. 
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- Opvang van de ploegen. 
- Verwelkoming en plaatsaanduiding van de genodigden. 
- Voorstelling van de ploegen voor de wedstrijd. 
- Koffie voor de verantwoordelijken K.W.V.B.V. gedurende het ganse verloop. 
- Bonnetjes voor belegde broodjes voor 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. 
- Rond 18u00 broodjes voor verantwoordelijke K.W.V.B.V.. 
- 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 3 EURO). 

  Gratis inkom: 
- Scheidsrechters en officiëlen in bezit van een geldige lidkaart. 
- Jongeren jonger dan 16 jaar. 
- Iedere finalist ontvangt voor zijn aanwezige spelers en afgevaardigden gratis toegangskaarten max 17 
(volgens inschrijvingen op het wedstrijdblad en ouder dan 16 jaar).   
- VIP genodigden uitgenodigd door de RVB K.W.V.B.V.. 

   Ten laste van de Raad van Bestuur K.W.V.B.V. vallen : 
- Voorziening van de nodige trofeeën en / of bekers. 
- Verplaatsingskosten en de wedstrijdvergoedingen van de scheidsrechters. 
- Dranken voor verantwoordelijken en scheidsrechters (maaltijden en dranken worden betaald met 
bonnen van de Raad van Bestuur, die na de organisatie verrekend worden). 
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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. 
 
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 
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- 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 
- 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) 
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Jeugd halve finales: toegang gratis. 
Voorbeeld schema halve finales zaterdag drie terreinen 
 
 

uur Terrein 1 Terrein 2 Terrein 3 
9.00 Eerste Halve finale  

U11  
Eerste Halve finale  
U13 

 

11.00 Tweede Halve finale  
U11 

Tweede Halve finale 
U13 

 

13.30 Eerste Halve finale  
U19 

Eerste Halve finale  
U17 

Eerste Halve finale  
U15 

15.30 Tweede Halve finale 
U19 

Tweede Halve finale 
U17 

Tweede Halve finale  
U15 

18.00 Eerste halve finale seniors  
20.00 Tweede halve finale seniors  
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         Oproep tot organisatoren 
 
Jeugdkampioenschappen VVB 2016/2017  
Jeugdbeker VVB 2016/2017  
 
Zat. 13/05/2017: jongens U19, U15 en U11, meisjes U17 en U13  
 
Zon. 14/05/2017: meisjes U19, U15 en U11, jongens U17 en U13 
 
Organigram:    U19 : West-Vlaanderen 
    U17 : Oost-Vlaanderen 
    U15 : Antwerpen 
    U13 : Vlaams Brabant 
    U11 : Limburg 
 
Aanbestedingsvoorwaarden 
Goedgekeurd op de raad van bestuur VVB d.d. 30/09/16. 
 
1) Accommodatie 
- zaal gehomologeerd voor: 
 U19 en U17: CBCBCBBBAAAB - Onder code 1: C wordt verstaan: - opslagzone: C (3 m of meer); - 

vrije zone naast de terreinen: code D.(tussen 2 m en 2.99m)  
  
 U15: DBCBCBBBAAAB – code1:D = opslagzone + vrije zone (tussen 2m en 2.99m) 
  
 U13 en U11: EBCBCBBBAAAB – code 1:E = opslagzone en vrije zone (tussen 1.50m en 1.99m) 
 Minimum 3 terreinen (zijnde 1 zaal met 3 terreinen), die speelklaar moeten zijn vanaf 8.30 tot 20.00 

uur. 
 
- voldoende zitplaatsen voorzien 
- voldoende kleedkamers met douches voor de ploegen 
- 2 kleedkamers voor scheidsrechters 
- 1 voldoende groot lokaal voor het wedstrijdsecretariaat 
- 1 voldoende groot lokaal voor de scheidsrechters 
- cafetaria 
- ruimte voorzien voor VVB-shop  
- voldoende grote parking 
- hulppost ter plaatse (Rode Kruis,Vlaams Kruis,….) 
- ijsbox en ijs of ijspakkingen ter beschikking 
 
2) Materiaal te voorzien door de plaatselijke organisator 
- officieel goedgekeurde wedstrijdballen (opwarmingsballen te voorzien door deelnemende clubs). 
 De organiserende club geeft bij de aanbesteding op met welk merk en type bal er gespeeld 

wordt. 
 - materiaal voor het aantal velden waarop gespeeld wordt + 1 reservestel van alle materiaal (netten, 

palen, antennes, paalbeschermers, scoreborden, markeerderstafel en stoelen) 
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- banken wisselspelers (minimum 6 banken) 
- goedgekeurde scheidsrechtersstoelen, die afgeschermd dienen te zijn 
- 1 ballenpomp + drukmeter; 
- 1 nethoogtemeter in cm. 
- telefoon + internetaansluiting verplicht  
- bureelmateriaal ( printer ) 
- materiaal voor droog houden van terreinen 
- rotatiebriefjes 
- wedstrijdbladen 
- naamplaatjes ploegen voor kleedkamers & scoreborden 
- goed functionerende geluidsinstallatie + micro 
- flessen water (1,5 l.) voor de deelnemende ploegen te koop aanbieden tegen max. 0,75 €. 
 
3) Medewerkers te voorzien door de plaatselijke organisator 
- 2 scorebordbedieners per terrein 
- 1 veger per terrein 
- 1 terreinafgevaardigde 
- 1 zaalwachter of conciërge 
-  5 markeerders / dag.Vergoeding: € 30.00/persoon met een max. van €150.00/dag 
 
4) Materiaal te voorzien door de Vlaamse Volleybalbond 
- aandenkens (max. 19 per ploeg) en trofeeën (1ste plaats per categorie) 
 
5) Financiële lasten 
- voor de lokale organisator: 

  huur zaal en accommodatie, consumpties ( € 2.00 inclusief BTW/ consumptie) en  
          maaltijden (€ 17.00 inclusief BTW/maaltijd+consumptie) voor provinciale medewerkers ( 5  
          maaltijden gratis per dag + rest betalend) 

  permanent koffie en broodjes op het wedstrijdsecretariaat  
  druk steunkaarten, affiches, programmaboekjes,e.d 
  de organiserende club moet een polis Burgerlijke Aansprakelijkheid afsluiten     
                (organisatieverzekering m.b.t. de gebruikte accommodatie en eigen/gehuurde of geleende  
                materialen) 
 
- voor de VVB: 
  Onkosten,maaltijden en verplaatsingsonkosten scheidsrechters en officiëlen; 

De wedstrijden worden, comform de VJCL,  geleid door : 
 Bij U19 jongens : door 2 scheidsrechters 
 Bij U17 jongens : door 2 scheidsrechters 
 Alle andere categorieën: door 1 scheidsrechter 

 
6) Inkom 
- per deelnemende ploeg vrijkaarten: spelers (max. 14) + 5 officiëlen (waarvan 1 dokter moet zijn); 
- steunkaarten aan de inkom:  6 €/dag 
- vrije toegang: 
  scheidsrechters 
  jeugd minder dan 14 jaar 
  officiëlen in het bezit van een voor het lopende seizoen gevalideerde kaart van de VVB of 

KBVBV of AIF. 
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7) Publiciteit 
- Er moet publicitaire ruimte voorzien worden voor VVB sponsors.  
- De plaatselijke organisator is vrij om sponsoring te zoeken voor deze organisatie.  
 
8) Biedingen 
Alleen VVB-clubs van de provincie kunnen mededingen voor de organisatie. 
Voor het seizoen 2016/2017 wordt het recht tot organiseren toegekend volgens bovenstaand organigram.   
De biedingen met een minimum bedrag van € 500,00, ondertekend door voorzitter en secretaris, 
dienen per aangetekende zending overgemaakt, toe te komen op het provinciaal secretariaat ten 
laatste op 15/11/2016 om 12.00u ter attentie van de provinciale secretaris. 
 
Het bod dient betaald te worden voor 01/02/2017.Het bod moet in een gesloten omslag zitten, waarin 
zich een 2de omslag bevindt met enkel de vermelding: “VVB-jeugdorganisaties 2016-2017” op de 
omslag. Samen met het bod moet de zaal vermeld worden waar de inrichting kan doorgaan.  
Tevens dient in bijlage een attest van de zaaleigenaar te zitten met vermelding dat de zaal beschikbaar 
worden gesteld op de data van de organisatie. 
Zendingen die, ongeacht welke omstandigheden, toekomen na die datum kunnen niet in aanmerking 
worden genomen. In geval van  
 
Opening biedingen op 24/11/2016 om 19u30.  
 
De bekrachtingen van de offertes zal gebeuren door de Raad van Bestuur VVB van 18/11/2016. Bij 
weigering van een offerte zullen de motieven vermeld worden. 

 
 
 
 


