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W 1530 Davo Wevelgem
1. Karl Verscheure, Moorselestraat 155, 8560 Wevelgem
GSM: 0473/76 07 26
voorzitter@volleywevelgem.be
2. Filip Flament, Roeselarestraat 131, 8560 Wevelgem
GSM: 0474/22 11 61
secretaris@volleywevelgem.be
3. Bruno Stragier, Roeselarestraat 120, 8560 Wevelgem
GSM: 0471/65 08 54
jeugd@volleywevelgem.be

W 1994 VT Lendelede
1. Carlos Debyser, Kortrijksestraat 89, 8860 Lendelede
Prive: 051/32 26 01
GSM: 0485/46 12 60
cdebyser@telenet.
2. Kris Bollengier, Hertogstraat 29, 8870 Izegem
Prive: 051/31 59 14
GSM: 0475/78 90 07
kris.bollengier@scarlet.be
3. Inge Rots, Izegemsestraat 110, 8860 Lendelede
GSM: 0486/87 90 46
inge@optimalendelede.be

3

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

RAAD VAN BESTUUR
29 september 2016

1. Aanwezig:
Verontschuldigd :

19U30

Au Damier Roeselare

Johan Van Riet - Eric Soete - Eddy Degrave - Filip Rossel Viv Roelens – Norbert Verlinde – Willy Scherrens
Johan Callens

2. Goedkeuren verslagen
a. Raad van bestuur 30/6/2016
i. goedgekeurd
b. POC van 15/9/2016
i. goedgekeurd
c. Promotie en media 22/9/2016
i. goedgekeurd
ii. opmerking: de commissieleden dienen via hun commissievoorzitter te
communiceren en niet persoonlijk initiatieven te nemen
3. VVB
a. Jeugdcommissie
i. overlopen van het verslag van de bijeenkomst in Vilvoorde
a) de toekenning van de sterren aan de clubs werd naar de vragende clubs
toegelicht door de verantwoordelijken
4. Bespreking organisatie voorwaarden
a. Overlopen en besproken organisaties VVB
i. opmerkingen zullen worden besproken in de raad van bestuur VVB
b. Opmaken van een draaiboek voor de uitgeschreven organisaties KWVBV
i. Eddy Degrave, Willy Scherrens en Johan Van Riet zullen op 6 oktober samenkomen in
Zedelgem om alles uit te werken
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5. Opstellen draaiboek organisaties
a. Het programma zal ook worden opgemaakt tijdens de samenkomst in Zedelgem
6. Champions league jeugd
a. Gaat door in Vlamertinge
7. Aantal assistent coaches
a. De internationale spelregels dienen te worden toegepast
8. Deontologische code
a. Overlopen en aangepast
b. Volgende raad van bestuur zal elk lid ten persoonlijke titel dit document ondertekenen
9. Basisprincipes voor toekomstige reglementering te leveren scheidsrechters
a. Overlopen van enkele vragen die Willy Scherrens beantwoord wil zien om verder uit te
werken
10. Overlopen verantwoordelijkheden raad van bestuur
a. Secretaris stuurt naar de leden van de raad van bestuur de huidige tekst door
b. Tegen volgende raad van bestuur dient elk lid zijn verantwoordelijkheden zoals in het
huishoudelijk reglement zijn opgenomen aan te passen
11. Overlopen commissieleden
a. Commissieleden promotie en media goedgekeurd
b. Tegen volgende raad van bestuur dienen de andere commissieleden goedgekeurd te worden
12. Markeerderscursus
a. Frans Gevaert is bereid deze te organiseren
b. Uitkijken naar plaats en datum voor het evenement
13. Ploeg van de week
a. Krant Van West Vlaanderen is niet happig om terug in de huidige context mee te
werken.
b. Alle referendums zijn weggevallen bij de krant
c. Voorstellen uitwerken naar volgend seizoen, weliswaar volgens een nieuwe formule
waarin iedereen zich kan vinden
14. Invullen formulieren Sport Vlaanderen
a. Overlopen van het vernieuwd formulier
b. Elk commissielid dient zijn vragen te beantwoorden en aan te vullen
c. Alles centraliseren bij de secretaris die dient tegen begin volgend jaar zal overmaken
aan de VVB
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15. Beach
a. Onkostennota nagezien en besproken
b. Overlopen van de voorbije seizoen
i. naar volgend seizoen even brainstormen om alles beter te laten verlopen en
meer deelnemers naar de evenementen te krijgen
16. Medische keuring recreatieve leden
a. Zal worden besproken op de raad van bestuur VVB
17. Betaling inschrijving recreatieve leden
a. Nog 9 recreatieve clubs niet betaald
b. Herinnering zal worden gestuurd naar de secretarissen
18. Briefwisseling
a. Aanbieding ontvangen voor aankoop stylo’s
i. goedgekeurd om een bestelling te plaatsen
b. Uitnodiging ontvangen
i. VT Damme ter gelegenheid van 40-jaar
1. Norbert Verlinde aanwezig om felicitaties over te maken
ii. Lichtervelde VT ter gelegenheid van 60 jaar
1. Johan Van Riet en Viviane Roelens aanwezig om felicitaties over te maken
19. Allerlei
a. SCHEIDSRECHTERSCOMMISSIE
1. 8 mensen op de opleiding
2. scheidsrechters vergadering goed verlopen
3. programma voor de aanduidingen werkt goed
b. JEUGDCOMMISSIE
1. Voltis voltreffer
a. 112 meisjes en 48 jongens
2. vragen over smartsport
a. zal verder worden nagekeken wat er naar de toekomst kan
3. aankoop oefenballen gezien er een 2de locatie is voor het project
a. goedgekeurd en zal gebeuren door Johan Van Riet
c. COMPETITIE
1. forfait uitgesproken
a. betreft wedstrijd 2PH – 0002 : VT Marke-Webis Wevelgem C –
Rembert Torhout B van zat 17 september 2016-09-24

b. uitslag VT Marke Webis – Rembert Torhout B 3 – 0 FF
2. forfait uitgesproken
a. betreft wedstrijd 1 PH – 0004: VKt Torhout – Roepovo Poperinge B
van 17 september 2016.

b. uitslag VKt Torhout – Roepovo Poperinge B 0 – 3 FF
3. aangetekend schrijven zal worden opgestuurd naar de betreffende clubs
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4. José Maes neemt ontslag als homologatieverantwoordelijke
a. taak zal worden overgenomen door de secretaris
d. PROMOTIE

1.
2.
3.
4.

vriendjes dag opgestart
40 ploegen (zelfde aantal als verleden jaar) hebben ingeschreven
persfiches OK
vraag van Olva Brugge negatief

e. FINANCIEEL BESTUURDER
1. verzekering Denys
a. is betaald
2. nieuwe onkostennota RvB zal worden opgestuurd
3. kalenderboekjes bestellen via bestelbon
4. factuur DAS beurs opgemaakt en bedrag ontvangen
20. Volgende vergaderingen
a. donderdag 27/10
b. donderdag 24/11
c. donderdag 22/12
d. donderdag 26/1/2017
e. donderdag 23/2/2017
f. donderdag 23/3/2017
g. dinsdag 25/4/2017
h. dinsdag 23/5/2017
TO DO:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

invullen formulieren Sport Vlaanderen tegen 15/12
Opmaken lijst en verantwoordelijkheden commissieleden
Commissies maken deontologische code op voor hun commissieleden
Aanvullen en verbeteren huishoudelijk reglement
Contact opnemen met zaal voor bekertrekking (Johan Van Riet)
Voorstellen maken naar volgend seizoen voor referendum of …..
Opmaken facturen voor sponsors

Eric Soete

Johan Van Riet

Verslag

Voorzitter KWVBV
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SCHEIDSRECHTERSCOMMISSIE
SCHERRENS WILLY
NIEUWSTRAAT 3
8340 MOERKERKE
050/50 08 24
willy.scherrens@skynet.be
_____________________________________________________________________________________________

VERGADERING VAN 13 OKTOBER 2016 OM 19.30 UUR
Aanwezig : Willy Scherrens – Linde Maertens – Georges Luca – Didier Delvael – Philippe
Vangheluwe – Frans Beuselinck
De voorzitter verwelkomt Linde Maertens als nieuw lid van de commissie en wenst haar
een bijzonder vruchtbare loopbaan in deze functie toe.

1. Wat ligt achter ons ?
 Opleidingscursus Moorsele : uiteindelijk resultaat 10 nieuwe scheidsrechters –
Bespreking van de huidige formule die geen volledige voldoening geeft
omwille van het praktisch luik van de opleiding dat niet wedstrijdgetrouw is.
De commissie onderzoekt welke alternatieven er hier geboden kunnen
worden. Punt wordt hernomen op de volgende vergadering.
 Algemene Vergadering Zedelgem : positief verlopen ondanks de klassiek
afwezigen en verontschuldigingen. In de toekomst wordt gezocht naar een
formule waar iedereen kan deelnemen. Eveneens te hernemen op de
volgende vergadering.
 Toepassing boetes AV : overlopen van de afwezigen en de “gemotiveerde”
afwezigen. Niet alle excuses worden weerhouden !
2. De start van de competitie
 Werking met nieuw aanduidingsprogramma
de commissie : verloopt naar wens met kleine bijsturingen
de scheidsrechters : verloopt beter dan verwacht
 Werken met de gewijzigde spelregels(13-14 spelers) : loopt vlot
 Afzeggingen : vastleggen boetes en bespreking
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3. Vorming – opleiding – opvolging
 Blok vorming & opleiding :
- Hoe structureren wij de integratie bij de seniors : anderhalf uur theorie op
04.02.2017 in Torhout gevolgd door 2 begeleidingen met waarnemer.
Alternatief : direct meesturen met ervaren collega in 1° Provinciale Dames.
- Hoe structureren wij de opleiding tweede srs : eigen opleiding in Torhout
op 04.02.2017 gevolgd door 2 begeleidingen met zeer ervaren collega.
- Visie op specifieke opleidingssessies in de loop van het seizoen : zoals vorig
jaar wordt een open-boek-test georganiseerd voor iedereen. Verplichte
respons en minimale opgelegde norm. De cel “Opleiding en Vorming” zorgt
voor het vragenpakket.
- Hoe verhogen wij de technische bagage en aanpak bij de beloftevolle refs :
er wordt gewerkt aan dit universeel probleem om geleidelijk aan een
bepaald niveau te bereiken.
- Kennis van het wedstrijdblad. Cursus PCL-POC op komst
- Vastleggen potentiële doorgroeiers naar Divisie-niveau
- Hoe doorgroeien aanmoedigen ? Er is een grote nood op Landelijk vlak aan
scheidsrechters met ambitie. Een aantal suggesties om voorlopig tot meer
werkbare oplossingen te komen.
 Blok opvolging :
- Ons waarnemersbestand : voldoende mankracht? Geen probleem maar wel
met het wedstrijdaanbod op wekelijkse basis
- Verloop van de aanduidingen en uitvoeren taken : vrij behoorlijk
- Afspraken voor rapportering en doorsturen naar srs : verslagen worden
gecentraliseerd, gestandardiseerd en verstuurd naar andere waarnemers
en de betrokken scheidsrechters.
- Evaluatie kwaliteit & timing eerste weekends : zie verslagen
- Huidige ranking en eventuele bijsturingen
4. Diverse onderwerpen
 Allerhande correspondentie :
- Sr P. Huwel : besproken
- Sr L. Six : langdurige inactiviteit wegens medische ingreep – spoedig herstel
toegewenst
- Sr M. Develtere : vraag werd persoonlijk beantwoord
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 Tijdelijke versterking door Sr Kurt MAES (Vlaams-Brabant)
 Sleutelprobleem sporthal Poperinge : besproken
 Nieuws van de Landelijke Arbitrage : problematiek schaarste – wordt volgende
vergadering hernomen
5. Rondvraag en variapunten
 Er wordt nagegaan of het samenrijden van 2 scheidsrechters op een
georganiseerde wijze kan geregeld worden.
6. Vastleggen vergadermomenten
 Volgende bijeenkomst : 01-12-2016 in Torhout
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PROMOTIE & MEDIA
FILIP ROSSEL
STENENSTRAAT 39
8400 OOSTENDE
0476/27 54 17
filip.rossel@skynet.be
_____________________________________________________________________________________________

Datum : donderdag 22 september 2016
Uren : 19u30 – 22u30
Locatie : Schiervelde Roeselare

Aanwezig :
 Filip Rossel, Voorzitter Commissie Promotie en Media
 Rik Bekaert
 Marina Vanclooster
 Johny Engels
 Hugo Dedeyne, secretaris
Verontschuldigd :
 Erik Dedeyne
1. Goedkeuring verslag vergadering dd 02 juni 2016
Het verslag wordt zonder problemen goedgekeurd (met dank aan Johny)

2. Evaluatie 24e DAS - beurs
De DAS-beurs kende een vlot verloop. Dank aan Eric voor het verslag !
Er was nogal wat variëteit in de capaciteiten en de inzet van de lesgevers. Globaal gezien: positief !
De doelgroep (6e leerjaar) is eigenlijk iets te oud, vooral wanneer de jongeren dan willen beginnen
volleyballen in een club, hebben ze een (te ?) grote achterstand tov hun leeftijdsgenoten die al enkele
jaren bezig zijn !
Een optie zou kunnen zijn : Jonger beginnen, de leeftijd van de doelgroep verlagen naar 2e – 3e leerjaar
…
Volgend jaar gaat de (vermoedelijk laatste) 25e DAS-beurs door in zijn huidige vorm. Na een evaluatie
wordt uitgekeken naar vernieuwing !
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3. Evaluatie persfiches 2016 – 2017
Alle ploegen (162) hebben hun fiche binnengestuurd naar Rik, die de taak van Joost overgenomen heeft
!
Enkele bemerkingen: Eventueel werken via de spelerslijsten / Een andere lay-out die ook nog de
volgende jaren bruikbaar kan zijn / Sommige lijsten kunnen correcter ingevuld worden: soms
onvolledige gegevens (spelers in – uit /telefoonnummers …)
Niet alle ploegen beseffen voldoende dat de persfiches een belangrijke bron van gegevens kunnen zijn
voor de uitstraling van de eigen ploeg en de volleybal in het algemeen in de (regionale) pers.

4. Ploeg in de kijker
September : G&V Kuurne (Rik)
Oktober : Davo Wevelgem (Marina)
November : Slovo Brugge (Filip)
December : ? (Rik)

5. 6e Focus – WTV vriendjesdag
40 ploegen zijn in totaal ingeschreven ! (evenveel dus als vorig jaar) Groot succes !
Het is de bedoeling om in een enquête de reactie van de ploegen op te vragen:
-

Zijn de resultaten positief of negatief ?
Hoeveel nieuwe aansluitingen volgen uit de vriendjesdag ?

6. Overlopen taken commissie(leden)
Allen : Helpen bij het organiseren van activiteiten voor de promotie van het volleybal waarbij
financiële middelen beschikbaar gesteld worden door KWVBV ! Probleem : op hoeveel kan er
gerekend worden (budget ?)
De taken worden onderling verdeeld, er wordt meegewerkt aan alle aktiviteiten van de commissie.

7. Referendum Ploeg van de week
Rik Bekaert heeft een voorstel uitgewerkt waarbij 5 commissieleden elke week de competitie uitpluizen
naar merkwaardige resultaten. Hierbij worden 3 punten gegeven aan de “eerste” ploeg en telkens 1
punt aan de volgende negen ploegen.
De 10 genomineerde ploegen bestaan uit 7 damesploegen en 3 herenploegen !
Rik verzamelt deze resultaten en maakt hiervan een overzicht waarbij op het einde van het seizoen
(kampioenenviering ?) de eindlaureaat door lottrekking uitgeloot (verplichte aanwezigheid van de
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genomineerde ploegen) wordt uit de 10 ploegen die het meeste punten behaalden. Aan deze ploeg
wordt een prijs (nog te bepalen) overhandigd.

8. Allerlei en rondvraag
Enkele belangrijke data : 4 en 5 maart : halve finales jeugdbeker / 15 april (paaszaterdag) : halve finales
beker seniores / 17 april (paasmaandag) Finales beker seniores
29 april : Jeugdkampioenenviering en jeugdeindronden.

9. Datum en locatie volgende vergadering
Volgende vergadering gaat door te Zwevezele (Sporthal Kasteelstraat) op donderdag 17 november om
19 u 30

Filip Rossel

Hugo Dedeyne

Voorzitter

Secretaris

13

